
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ 

 

 

 

 

 

 

Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Բ Ա Ր Բ Ա Ռ 

 

 ԳԻՐՔ  ՊԻՏՈՅԻՑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան - 2018 



Հրապարակվում  է ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 

ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

Կազմող` Դ. Ս. Մովսեսյան 

 

 

 

 

 

 

Գիրք Պիտոյից  (բնագրային համաբարբառ) 

Կազմող` Դ. Ս. Մովսեսյան. – Եր.: ՀՀ  ԳԱԱ 

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի  ինստիտուտ, 

2018.-  4374 էջ: 

 

«Գիրք Պիտոյից»-ի բնագրային համաբարբառը կազմվել է Գ. Մուրադյանի 

աշխատասիրությամբ 1993թ. լույս տեսած գրքի հիման վրա: 

Համաբարբառը կարող է օգտակար լինել բանասերներին, լեզվաբաններին, 

ինչպես նաև գիտական հանրության լայն շրջանակներին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9939-9199-2-8 

© ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ,  2018 

 



2 
 

Ա         1887  (7272) 

  

ԱԲԵՍՈՂՈՄ   - 1 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  

ԱԲԻՐՈՆ         - 1 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն 

աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր 

բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն (48 / 21) 

  

ԱԲՐԱՀԱՄ      - 4 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (202 / 1) 

  

ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ          - 1 
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«եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 13)                

ԱԳԱՀ  1 

որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն, (91 / 27) 

ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու 

վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 25) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ 

վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 24) 

Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել, զի սովաւ 

պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 8) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 8) 

ԱԳԻ    - 1 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս (90 / 7) 

  

ԱԴԱՄ - 1 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ 

(216 / 3) 
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ԱԴԱՄԱՆԴ     - 1 

  ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն 

միտելոյ յամրանայր (157 / 3) 

  

ԱԶԱՏ - 8 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս (51 / 30) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ 

բեմ մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 1) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 3) 

  այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի 

բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 9) 

   վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 9) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 15) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  

ԱԶԱՏԱԲԱՐ   - 1 

եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի  (198 / 16) 



5 
 

  

ԱԶԱՏԱՆԱԼ    - 1 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն 

(187 / 8) 

  

ԱԶԱՏԱՆՄԱՆ            - 1 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս118 / 26) 

  

ԱԶԱՏԱՏՈՀՄԻԿ       - 1 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ 

համայն ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 9) 

  

ԱԶԱՏԵԼ         - 1 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ (207 / 3) 

  

ԱԶԱՏԵՐԱՄ   - 1 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 24) 

  

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ           - 12 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 
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եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան  (227 / 3) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ 

հոգւոյն ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից 

փառաբաստութիւն:  (247 / 8)           

զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 28) 

  սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, եւ ծառայութիւն 

պարտութեան եբրայեցւոցն (192 / 8) 

եւ վտանգէ մահու յատուկ աստուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 

այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի ծառայական 

ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 14)  

Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 27)      

այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի ծառայական 

ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 14) 

այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի ծառայական 

ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 14) 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 3) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ 

գնայր, յազատութիւնն՝ օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ 

չարչարանաց զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 27) 

  

ԱԶԳ    - 85 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ(40 / 15) 

   հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 
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  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական 

սեռից(71 / 20) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

…(72 / 20) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 29) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 7) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 29) 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս 

գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 5) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս  ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 11) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 23) 

  որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, (72 / 24) 
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  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս 

յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 26) 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար 

լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 13) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան 

զամենայն ազգաց վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի 

ոչ անծանօթ եղեալ.  (193 / 31) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն 

եկելոց ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 19) 

  այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ 

օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 25) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս 

թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել 

զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 13) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք (101 / 10) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 14) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 
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վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն. (133 / 16) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, (148 / 20) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ  (183 / 11) 

բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն 

արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն (198 / 17) 

յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 22) 

Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 3) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել  (97 / 16) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն 

համբարէր ազգի, առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ 

բնաւ ազգօք, փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 11) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 9) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ (122 / 22) 

  զայս մերումս շնրհեաց ազգի:  (131 / 8) 

Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան  (154 / 5) 

Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 19) 

Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի  (176 / 8) 

  եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր  (209 / 27) 
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Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 7) 

  եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան (235 / 24) 

եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ յառաջխաղացումն (41 / 28) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 27) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր 

լինելով ազգին թշնամեացն:  (98 / 26) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան 

բարետոհմն ազգին նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան 

փափագողացն եղեալ հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 4) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք (42 / 16) 

  ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 4) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց… 

(72 / 21) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 12) 

  յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին  (100 / 28) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ 

այլուր ըստ մեծանուն ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 9) 
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  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս (95 / 12) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, (124 / 9) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել 

զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին դնել 

հաւասար:  (153 / 14;  153 / 15) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն 

վարել զազգն  (192 / 20) 

  ամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր 

երկրագործացն ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի 

յարադրել անուն (240 / 29) 

  որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 27) 

  որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 30) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս 

թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ 

բնաւ ազգօք (101 / 12) 

եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս 

թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ  (183 / 11) 

  

ԱԶԳԱԿԱՆ      -4 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 32) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք  (227 / 1) 
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որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ (92 / 33)      - 1 

  եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (101 / 1) 

  

ԱԶԳԱԿԻՑ      - 5 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան  (150 / 16) 

  զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս 

(202 / 3) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն  (217 / 9) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

  

ԱԶԳԱՅԻՆ      - 2 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 23) 

Վասն զի յազգայնոց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36) 

  

ԱԶԳԱՍԷՐ      - 1 

  մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք (80 / 17) 

  

ԱԶԳԱՏՈՀՄԱՅԻՆ     - 1 
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  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան 

եւ ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 11) 

  

ԱԶԳԱՑ  ՅԱԶԳ - 1     

եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս 

թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

  

ԱԶԳԷ ՅԱԶԳ  -  1 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ  (183 / 11) 

  

ԱԶԳԻ  ԱԶԳԻ  - 17 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 27;  53 / 27) 

եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել 

դիւրինս  (67 / 10;  67 / 10) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33;  81 / 33) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 35;  83 / 35) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, 

եւ ազգի ազգի մահացու զէնս (86 / 7;  86 / 7)        

որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք  (131 / 31;  131 / 32) 
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  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ 

զայլս ազգի ազգի վրիժագործութիւնս (133 / 10;  133 / 10) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան  (154 / 4;  154 / 4) 

ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս, (162 / 6) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի 
ազգի մարդկան:  (165 / 10;  165 / 10) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. 

առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս (167 / 22;  167 / 22) 

  յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք 

յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ բազմաժողովրդականն խմբեալ 

տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 18;  168 / 18) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն (172 / 6)       

իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք (217 / 28;  217 / 28) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, 

ունելով ազգի ազգի կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս 

բոլորի  (220 / 8;  220       

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 6) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս  (162 / 6) 

  

ԱԶԴԵՄ          - 1 

  ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն  (240 / 30) 
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ԱԶԴԵՑԵԱԼ    - 1 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի 

տեղւոյ զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  

ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի 

ճայթմանէ ազդեցութեանն զօրութիւն յաղթութեան  (210 / 16) 

  

ԱԶԴԵՑՈՒՄՆ - 3 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 5)            

առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  

ԱԶՆ    - 26 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 32) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն (53 / 2) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 
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  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս 

պարգեւեցաւ ազին (56 / 16) 

  եւ ի բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին  (76 / 19) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ 

բանաւորս ազին անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 31) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 23) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 17) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ 

զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 23) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին  (191 / 30) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն (244 / 17) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 28) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 29 
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եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի 

մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 15) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 12) 

   զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն (75 / 27) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի  (79 / 2) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք  (85 / 3) 

եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 26) 

այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս 

սփռեցաւ ազն (120 / 3) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն  (206 / 28) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն, բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս 

երկնաւ ազնս կենդանեաց:  (163 / 21) 

  

ԱԶՆՈՒԱԳՈՅՆ           - 1 

միթէ ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի (136 / 29) 

  

ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ  - 2 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն (206 / 28) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն  (45 / 8) 

  

ԱԶՆՈՒԱԿԱՆԱԳՈՅՆ - 1 
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  նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 20) 

  

ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ 

առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց 

զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 2) 

  

ԱԹԵՆԱՍ        - 3 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր   (65 / 25) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի տղայութենէ 

նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն (66 / 26) 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  

ԱԹԵՆԱՑԻ     - 1 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել 

ընդ աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 3) 

  

ԱԼԵԱՍ            - 1 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր   (65 / 26) 
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ԱԼԵԿՈԾԻՄ   - 1 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 

բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 14) 

  

ԱԼԵՒՐ - 1 

  աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս որ 

արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 26) 

  

ԱԼԷԿՈԾԵԱԼ  - 1 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց 

եւ ալէկոծեալ խոռվութեանցն:  (160 / 31) 

  

ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ      - 3 

Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 22)       

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 13) 

եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

  

ԱԼԻ     - 8 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 27) 
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  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 32) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ 

բերման ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց 

զկուտակեալսն յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 

  թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, սակայն ի 

նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ կրուկն 

դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն  (208 / 1)    

Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս (199 / 15) 

  

ԱԽԵԱԼ           - 1 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 13) 

  

ԱԽՄԱՐ          - 1 

  եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն 

զանձինս ախմարաց:  (151 / 7) 

  

ԱԽՄԱՐԱԳՈՅՆ         - 4 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով (37 / 16) 
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  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն 

եւ յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 12) 

  

ԱԽՄԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ 

գտանել ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  

ԱԽՈՅԱՆ, ԱԽՈՅԵԱՆ           - 9 

որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց 

նահատակեցելոցն ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք 

պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն (127 / 17) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 34) 

եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ 

զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, 

եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի 

քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս (243 / 10) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան, վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ 

աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ  (209 / 6) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ է, եւ 

իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, ընդդէմ 

երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան, վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ 
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աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ  (209 / 6) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք 

մղեն զախոյանս, (150 / 26) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին 

վայրս՝ զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 24) 

  

ԱԽՈՆԴԱՆՔ  - 1 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին 

վայրս՝ զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 24) 

  

ԱԽՈՐԺԱԿ     - 45 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն 

մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն  (106 / 23) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ  (110 / 1) 

  անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի իմն 

ձգին ախորժակ,  (115 / 17) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ 

զընտելականն մերձաւորութիւն, բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ (120 / 23) 
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  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս 

պատուական ախորժակ ամենայն ումեք   (159 / 26) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ (165 / 11) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն      (174 / 29) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 19) 

  որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 10) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց 

տեղեկութիւն…  (48 / 30) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի 

յոքնագոյն ախորժակացն բերմամբք:  (53 / 27) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ  (58 / 23) 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 

հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի (119 / 5) 
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  ի վերայ ասացելոցն փութայ հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն 

իւրովն ցանկալի ախորժակաւ յօգուտ մատուցանել:  (165 / 17) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 3) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 8) 

  ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ 

անցցե  (229 / 14) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս(58 / 10) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 36) 

առ ի զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի 

բանական եւ ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 21) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս (222 / 33) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 18) 
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եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ 

բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 22) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 12) 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն, 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ (237 / 15) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց 

(237 / 23) 

  այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք զարդարեալ նազի 

(238 / 6) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

  ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, (136 / 28)       

այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան  (58 / 15) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 20) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու 

վարուց ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 29) 

  ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, (136 / 28) 

  

ԱԽՈՐԺԱՐԱՐ            - 1 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

(32 / 3) 
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ԱԽՈՐԺԵԼ     - 5 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս 

հաստատէ ախորժել զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 34) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս  (110 / 6) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 1) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով  (137 / 1) 

  

ԱԽՈՐԺԵԼԻ   - 5 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 27) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 15) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 5) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, (179 / 28) 
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ԱԽՈՐԺԵՄ     - 1 

  յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս (236 / 26) 

  

ԱԽՈՐԺՈՂ     - 1 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում յաւետացեալ գոհութեամբ 

զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  

ԱԽՈՐԺՈՒՄՆ            - 1 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 25) 

  

ԱԽՈՐԺՔ       - 1 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 25) 

  

ԱԽՏ   - 14 

  վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ  (89 / 4) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն 

ինչ ախտի լինիցին ձեռնտու  (62 / 19) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 
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  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ 

անթիւ ախտից ծառայութեան:  (239 / 16) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ 

բուժելով յախտից  (76 / 26) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն (76 / 5) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի, զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի 

զանազան ախտիցն:  (76 / 10) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ 

ծնունդս (166 / 25) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 3) 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ 

(134 / 8) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ հմուտս 

(234 / 14) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս տեսանէք 

իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս 

բեղունս:  (76 / 20) 

  

ԱԽՏԱԺԵՏ    - 1 
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  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային 

շամբուտ ախտաժետ վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս 

եւ յայլ եւս բազում վշտալի տեղիս (142 / 14) 

  

ԱԽՏԱԺԵՏՈՒԹԻՒՆ, ԱԽՏԱԺԷՏՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  եւ վատախառն խորշակասուն պտղովք 

մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն  (146 / 24) 

  որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն յուզմունս 

(166 / 29) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում 

անգամ զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն 

կարողապէս եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 14) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 

  

ԱԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղնջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանաւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ 

անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 25) 

  

ԱԾԱՆՑԵԱԼ   - 1 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց 

երկրէ ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 12) 

  

ԱԾԱՆՑԻՄ     - 1 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 8) 
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ԱԾԵԱԼ           - 16 

եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել զշտեմարանս 

(34 / 9) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ (82 / 12) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն (85 / 35) 

  յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան 

(87 / 1) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն  (91 / 22) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն  (92 / 1) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 25) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 23) 

  առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ ճախանոցօք 

եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 31) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (146 / 19) 

  միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 
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միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական 

արուեստիւք  (232 / 3) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 15) 

եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 34) 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել 

անուն  (240 / 30) 

  

ԱԾԵԼ  - 14 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին 

զպատկառանացն ածել յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ 

անձին յօրինել տանջանօք լի սատակումն  (69 / 16) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ 

զոր առ իսրայէղացիսն ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ 

ընդունէր:  (99 / 19) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար  (124 / 9) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս(181 / 18) 

  այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ 

փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ 

զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ 

զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 31) 
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  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել 

եւ ածել զարուեստաւորաց պարս, (232 / 11) 

  ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց (54 / 14) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ 

բարկութիւն ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն 

հատուցանել ի վերայ նոցա (69 / 21) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  այլ գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  

ԱԾԵՄ -21 

  տարազարդ հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն 

(80 / 29) 

  յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն,  (110 / 25) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ (123 / 16) 

  իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 14) 
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  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, (151 / 4) 

զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս (167 / 7) 

  կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս (230 / 8) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ 

զիւրն ածէ մանկունս  (234 / 13) 

եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր հանճարոյ (41 / 10) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 17) 

  զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 6) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 5) 

  թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց 

վկայարանաց, ածից ի գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  էած զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց  (234 / 7) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով   (119 / 11) 

սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ,  (237 / 29) 
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ԱԾՈՒԱՏԵԱԼ - 1 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ (217 / 19) 

  

ԱԿԱՄԱՅ        - 6 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ (77 / 17) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 32) 

  զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ 

այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 19) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով 

դարձեալ՝ ակամայ խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա 

յաստուածայնոյն անխտրութենէ, (226 / 8) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 28) 

  

ԱԿԱՆԱԿԻՏ   - 1 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ 

տակառապետէին ինձ, եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն 

յարազուարճն փառաւորութեան, (244 / 12) 

  

ԱԿԱՆԱՏԵՍ   - 2 

  եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 24) 
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  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութեն  (213 / 30) 

  

ԱԿԱՆԵՄ        - 1 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ   (78 / 17) 

  

ԱԿԱՆՋ           - 1 

  գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  

ԱԿԸՂՁԵԱԼ    - 1 

եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 

  

ԱԿՆ/օրգան/  - 4 

  դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ (243 / 30) 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց  (109 / 23) 

Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզմանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 16) 

  միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  

ԱԿՆ / զարդ/  - 1 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն 

(55 / 7) 
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ԱԿՆԱԽՏԻՂ  - 2 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ 

զինքն՝ ակնախտիղ կազմեաց որոգայթ  (72 / 32) 

  փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 20) 

  

ԱԿՆԱԾԵՄ     - 1 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ… եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ 

պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 33) 

  

ԱԿՆԱԾՈՒ      - 2 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 35) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող 

(243 / 3) 

  

ԱԿՆԱՌՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  ոչ առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 15) 

  

ԱԿՆԱՐԿԵԼ    - 1 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց (228 / 1) 

  

ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ      - 1 
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  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ (240 / 23) 

  

ԱԿՆԱՐԿՈՒՄՆ           - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ 

աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս 

(243 / 10) 

  

ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 31) 

  

ԱԿՆՈՒՆԵԼ     - 1 /ԱԿՆ ՈՒՆԵԼ՞/ 

  այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս 

յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման, յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ 

մտերմութեամբ վարել օրինօք:  (90 / 22) 

  

ԱՀ       - 12 

  յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

գնդին   (191 / 27) 

  անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին 

եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս 

սատակէին (212 / 27) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 



38 
 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի (232 / 33) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն, յորմէ 

վաղվաղակի զահի հարեալք (206 / 6) 

  ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 20) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին (75 / 8) 

  զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք 

(88 / 18) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ 

երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ 

տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 11) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, 

թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց (235 / 5) 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք 

պատանդեալ  (147 / 25) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին (97 / 34) 

  

ԱՀԱ     - 63 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 25) 

յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 
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  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ 

վէճ տացէ հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է  (48 / 5) 

յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 5) 

  եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 19) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 4) 

  հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 32) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 16) 

քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 30) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 1) 

  ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս 

մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 5) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 13) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

   բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ, որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց 

յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ 

բանից:  (92 / 12) 
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  հոծ ահա եւ խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն 

անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ,  (101 / 27) 

  միւսն եւս ահա աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ 

վաւաշոտութիւն ցուցանէր:  (127 / 34) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ 

հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 4) 

  եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան զամենայն 

աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 15) 

  քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք 

(140 / 29) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 30) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 17) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 13) 

  ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 22) 

  Զոյգք ահա եւ արագութեամբն հանդիպին:  (166 / 6) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 
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  Եւ ահա     սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, 

սակայն ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն 

զգալոյ  (176 / 24) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 10) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն (179 / 13) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին  (183 / 29) 

  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ 

սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս  (188 / 21) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա,  (189 / 17) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս 

(190 / 33) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 5) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնա  (194 / 29) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 14) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ  (197 / 15) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն  (199 / 5) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, (203 / 25) 
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  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 8) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 19) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 24) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն  (227 / 20) 

  յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ 

յառաջնոցն:  (232 / 17) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 
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  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց, որոց մրցմունք 

դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս (235 / 17) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան (239 / 3) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ (239 / 5) 

   այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն (240 / 7) 

  պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց. (246 / 28) 

  

ԱՀԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ կիսամահ 

տագնապի:  (193 / 17) 

   տարակուսէին դարձեալք երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ 

կարծէին զարդէն հասումն առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  

ԱՀԱԳԻՆ         - 12 

որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 6) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 10) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 8) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն 

զմադիանացւոցն ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն 

եկելոց ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից  (241 / 19) 
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  այս զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի 

սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ 

գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս լսելոյ անըմբերագոյն 

դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 3) 

  արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել (205 / 31) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ (38 / 21) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց  (75 / 21) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

  

ԱՀԱՐՈՎՆ      - 1 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 22) 

  

ԱՀԱՒԱՍԻԿ     - 1 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 31) 

  

ԱՀԱՒՈՐ          - 14 

   բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն 

զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի  (96 / 7) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 5) 
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  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ 

միանգամայն ահաւոր ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (191 / 1) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, (195 / 8) 

  ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 2) 

  նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս, զորոց 

զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ մարմնով, 

անճոռնի հասակաւ (209 / 21) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ (216 / 24) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց (227 / 33)     

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. (101 / 19) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, 

խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (155 / 31) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ 

միայն զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, բայց եւ զոմանց 

փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս (205 / 6) 
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ԱՀԱՒՈՐԱԳՈՅՆ         - 1 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ (40 / 5) 

  

ԱՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 13) 

  

ԱՀԵԱԿ           - 4 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն 

եւ զահեկիցն (197 / 30) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ 

անվթար հաստատութեամբ,  (206 / 19) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  

ԱՀԵՂ  - 1 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց (239 / 12) 

  

ԱՀԵՂԱԳՈՅՆ - 1 
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  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 29) 

  

ԱՂԱԲՈՂՈՆ   - 1 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 29) 

  

ԱՂԱԳԱՒ         - 30 

  նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան գլուխ, 

այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 19) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս  (34 / 10) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան ե (36 / 20) 

  Որոյ աղագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 6)            

որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 23) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին 

վարկեալ աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց 

վիմաց եւ ի հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն 

արուեստաւորաց:  (79 / 29)     

Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ (85 / 10) 
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  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 23) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 4) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն 

(90 / 27) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան 

զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս (91 / 28) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս  (93 / 1) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 2) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝  (96 / 16) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս (103 / 12) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, 

օգտութեան աղագաւ:  (120 / 8) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս  (137 / 20) 

  բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 29) 
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  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ 

շտեմարանլոյն աղագաւ զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող 

կամօք կոխել զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

  կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հարկաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, …պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 

  բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ 

(182 / 14) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 30) 

  սակայն յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն 

լճաց ինչ (199 / 29) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 26) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ. վ (235 / 3) 

  

ԱՂԱՂԱԿ        -2 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին 

մեծապէս աղաղակաւ ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 24) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին (214 / 22) 

  

ԱՂԱՆԴԵԱԼ    - 1 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ  (83 / 25) 
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ԱՂԱՉԱՆՔ      - 1 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն 

բոլորեցուն   (219 / 31) 

  

ԱՂԱՉԵԼ         - 1 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  

ԱՂԱՉԵՄ        - 2 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ 

ծովու  (239 / 22) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի 

թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն …  (116 / 30) 

  

ԱՂԱՐՏ           - 1 

եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել 

ձեռանէ:  (82 / 18) 

  

ԱՂԱՐՏԱՆՔ   - 1 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի 

եւ աղարտանս անձինս (192 / 7) 

  

ԱՂԱՐՏԵԼ      - 1 

  յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն (194 / 6) 
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ԱՂԱՒՆԻ         - 4 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ 

յամենայնի աղաւնեացդ երեւեցաւ ազգ:  (122 / 7) 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ 

ամենայն տիեզերս:  (123 / 6) 

  զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս 

երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  

ԱՂԲԵՒՐ         - 5 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս աներեւութացուցանելովն 

յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 9) 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ 

տակառապետէին ինձ, (244 / 12) 

  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն 

յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ 

երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, (51 / 9) 

  բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ 

ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 6) 

  

ԱՂԲԻՒՐԱԲԱՐ           - 2 

մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով 

յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն 

ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 

  ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ յանկարօտ 

փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս զպիտանացուսն 

մարդկան:  (163 / 17) 
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ԱՂԵՂՆ           - 2 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն 

լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն 

գուպարս (243 / 10) 

եւ մարտիկ հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, 

վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն 

յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն (205 / 29) 

  

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐ - 1 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ 

ոմանք աղեղնաւորք, (214 / 7) 

  

ԱՂԵՂՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (160 / 33) 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ 

զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն (212 / 4) 

  

ԱՂԷ     - 8 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ (93 / 13) 
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  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել 

մեծութիւն  (101 / 9) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

  բեր աղէ եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք (227 / 28) 

  

ԱՂԷԿԱՐԾՈՒՄՆ        - 1 

  եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 19) 

  

ԱՂԷՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով 

զյաղթանակ աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն 

զանազան եւ պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 10) 

  

ԱՂԷՏ, ԱՂԵՏ - 48 

Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 29) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ 

անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս (42 / 12) 

«Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել 

զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 12) 

  բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն (190 / 19) 
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  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով (34 / 33) 

անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտս եւ միանգամայն վերջին 

թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 6) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտս:  (49 / 25) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ 

աղքատութեանն աղէտս, ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց 

խրատս  (50 / 33) 

  զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 14) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս (89 / 24) 

  եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 11) 

  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 15) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա 

սաստակագոյն աղէտս թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն 

ասացելոցս գտանել պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 3) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 10) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն 

գիտացեալ զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ 

սատակէր:  (50 / 25) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 30) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 
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ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 19) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն 

ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում 

մահս:  (151 / 30) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  շրջապարեցաւ զինեւ եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց (244 / 21) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից զվտանգ 

անկարելի աղիտիս (244 / 29) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք 

պատերազմական աղիտից շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի 

միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 11) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, (125 / 25) 

զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր 

անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի 

(140 / 4) 

  այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի պատշաճագունէն՝ 

չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 32) 

  սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից   (142 / 23) 

  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի 

վերաբերութենէ աղիտից սաստկութեան (188 / 24) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից, (189 / 11) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 
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լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ 

նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 26) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս 

զգործ աղիտից կատարես (243 / 7) 

յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. (245 / 18) 

  ստուերք մահու ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս 

երկունք աղիտից (246 / 22) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի 

անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց (246 / 26) 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ 

բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 29) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 

վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ 

շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 17) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 9) 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 27) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք  (236 / 20) 

  այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ 

տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, (32 / 25) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 19) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 14) 
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եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ 

ամենազան աղիտիւք տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք (149 / 25) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 15) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք (243 / 13) 

  

ԱՂԷՔՍԱՆԴՐՈՍ  - 3 

Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք  (33 / 25) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղէքսանդրի (33 / 30) 

Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 19) 

  

ԱՂԷՔՍԱՆԴՐՈՍ  ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻ    - 1 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք  (33 / 25) 

  (35 / 19) 

  

ԱՂԻՏԱԲԵՐ   - 1 

  ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ աղիտաբերն լինել ըստգտանելի 

դժնդակութենէն:  (135 / 13) 

  

ԱՂԻՏԱԳՈՅՆ - 1 

  թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 
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ԱՂԻՏԱԳՈՐԾ            - 1 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

  

ԱՂԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 2) 

  

ԱՂԽԱԽԵԱԼ  - 1 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  

ԱՂԽԱՂԽԵԼ  - 1 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 26) 

  

ԱՂԽԵՑԵԱԼ   - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոյն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէ (91 / 13) 

  

ԱՂԾԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆ - 2 

  եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ, եւ ապա յայնցանէ իբրու 

օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով 

չարութիւն (83 / 14) 
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այլ եւ նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական 

սպանութեան եւ ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 22) 

  

ԱՂՈՐԻՔ        - 1 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  

ԱՂՈՒ  - 2 

  զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ 

գիտութեան:  (81 / 2) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիրի:  (125 / 14) 

  

ԱՂՈՒՆ            - 1 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 15) 

  

ԱՂՈՒՆՔ         - 6 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ 

գործելով աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս 

ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ 

առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ 

ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս 

անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն 

գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ եւ 

պատկառանաց:  (86 / 12) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 
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  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ 

եզոց աղունս (92 / 28) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի, յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ 

խուսափեն անձինք, յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 5) 

որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  

ԱՂՋԱՄՈՒՂՋ - 3 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ 

եւ աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 18) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 10) 

  

ԱՂՏԱԺԷՏ      - 1 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել  (50 / 17) 

  

ԱՂՏԱՂՏ        - 2       

եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցանէ (148 / 14) 

իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպտտանութիւն (200 / 6) 
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ԱՂՏԵՂԻ        - 1 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս (128 / 10) 

  

ԱՂՏԵՂՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  եւ ոչ ընդ ընտասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան (120 / 29) 

Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

  

ԱՂՑԱՒՈՐ       - 8 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 

  ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 28) 

հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն, այլ 

մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի ծառայութեան 

չարիս:  (143 / 9) 

  սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 5) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 11) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք (85 / 3) 
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ԱՂՑՔ  - 1 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն 

եւ զգլխաւորագոյն աղցս կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին 

խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 

  

ԱՂՔԱՏ           - 6 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ 

մի աղքատն նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 32) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս (125 / 1) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 21) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս 

եւ զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 5) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց...արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ 

հասաւ գահ:  (36 / 10) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  

ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ        - 9 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 16) 
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  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից (82 / 30) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն 

եւ աղքատութեան լինել ընդունակ (139 / 28) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս 

(50 / 33) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 13) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 4) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել ան յանդիման կարէ կացուցանել 

պաճարանս իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 12) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 10) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 7) 

  

ԱՂՕԹԱԿԻՑ  - 1 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի 

յաղօթելն աղօթակից լինէի (196 / 22) 

  

ԱՂՕԹԵԼ       - 1 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 22) 

  

ԱՂՕԹԵՄ       - 1 

  դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 



64 
 

  

ԱՂՕԹՔ         - 4 

  զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 19) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն  (157 / 26) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն շիջուցանել 

զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 12) 

  դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 5) 

  

ԱՂՕՏ - 1 

  ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին (241 / 27) 

  

ԱՂՕՏԱԲԱՐ  - 1 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 3) 

  

ԱՃԱՊԱՐԵԱԼ - 3 

  աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 16) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք (206 / 34) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 
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  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի 

(215 / 2) 

  

ԱՃԱՊԱՐԵԼ   - 1 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի վերայ, եւ 

առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ սրոյ 

լինէին կուր, եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային 

հալածեալք:  (210 / 24) 

  

ԱՃԱՌԱՊԻՆԴ    - 2 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ 

եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական 

սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 25) 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր (207 / 11) 

  

ԱՃԵԱԼ           - 1 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն 

ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  

ԱՃԵԼ  - 1 

  յորմէ սովորեցին սիրելութեանն աճել բարիք:  (61 / 31) 

  

ԱՃԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 
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  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով  (133 / 20) 

  

ԱՃԵՄ - 4 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 22) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան (117 / 17) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան  (241 / 24) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  

ԱՃԵՑԱԿԱՆ   - 1 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  

ԱՃԵՑԵԱԼ      - 5 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի 

գեղեցկապէս աճեցեալ պայծառութեամբ (80 / 24) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 27) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 28) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան 

երամոցն աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 23) 
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  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 26) 

  

ԱՃԵՑԷՔՆ      - 1 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս 

յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

  

ԱՃԵՑՈՒՄՆ    - 8 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն 

լուղակացն աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն 

շտեմարանիւր:  (240 / 18) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 21) 

  առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցման (105 / 8) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ 

հմտութեամբ զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի 

ծայր:  (165 / 24) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի 

փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, (170 / 34) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 
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վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ 

յինքեանս աճեցումնս  (136 / 32) 

  

ԱՃԵՑՈՒՆ       - 2 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ 

կատարելութիւնս՝ աճեցուն հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի  (98 / 22) 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, 

այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  

ԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 5 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին 

պարապ, աճեցուցանելով զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 30) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին 

գտանելոյ, աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն (157 / 26) 

   Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն լեալ 

կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն 

միանգամայն եւ յաճեցոուանել (85 / 12) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, (110 / 25) 

  

ԱՃԵՑՈՒՑԵԱԼ           - 1 
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  իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 12) 

  

ԱՃՈՒՄՆ         - 3 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ 

բազմորդութեանն աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, (113 / 1) 

ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս 

գործէ:  (72 / 4) 

  

ԱՄ       - 3 

որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 5) 

  

ԱՄԱՂԵԿԱՑԻ - 1 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  

ԱՄԱՅԻ           - 10 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի 

դերեւացեալն ամայի անդաստանաց (33 / 4) 
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  եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի 

գործս խառնակութեանն (73 / 10) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս  (88 / 3) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ (91 / 6) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 16) 

  հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն  (139 / 10) 

  այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 7) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց, որք սովիմբ 

ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան բարեբախտութեամբք, եւ 

պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 7) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք (34 / 32) 

  

ԱՄԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ 

թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, (78 / 11) 

  եւ զամայութիւն տանն, եւ զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 4) 
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ԱՄԱՆ  - 2 

  գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, 

յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն, եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին 

յահեակն զջահս (212 / 22) 

  

ԱՄԱՆԱԿ        - 13 

  որք թէպէտ եւ երկայնագոյն ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս 

ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն պարծանաց 

յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. եւ 

իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ (118 / 4) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս, որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ 

ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն 

գովութիւն:  (125 / 21) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ 

բազում ամանակաց արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ 

ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 12) 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի 

եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ 

երկայնագոյն ամանակաւ, համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել 

աստիճան կատարելութեան  (37 / 5) 

  եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 19) 
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  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս (93 / 10) 

  թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք. եւ երկարագոյն 

զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան զամանակս կատարէ 

կենցաղոյս:  (48 / 1) 

  

ԱՄԱՆԱՄ        - 1 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 

  

ԱՄԱՌԱՅԻՆ   - 1 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ,  (113 / 1) 

  

ԱՄԱՌՆ           - 1 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

  

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ - 8 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս, փթթեալ 

յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 20) 
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  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ, 

զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 9) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի 

վերայ ամառնային ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի 

ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 14) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 22) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 17) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս, որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ 

յայլ ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 16) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս, յորմէ իբր յապականող կիզողէ 

չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք յամառնայինսն, եւ սա անցեալ մնաց ի 

մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ 

շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ 

տարերացդ վտանգի, որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան 

ապականել:  (142 / 22) 

  

ԱՄԱՐԱՅՆԻ   - 1 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 8) 

  

ԱՄԲԱՌՆԱԼ    - 2 

  սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարե  (98 / 21) 
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  գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 16) 

  

ԱՄԲԱՌՆԱՄ   - 2 

եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն  (206 / 13) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի 

գերազանցեալն ամբարձաւ աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ 

կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  

ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԱԼ        - 2 

  Բայց միովն ամբաստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք, եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ 

անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 25) 

Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն, այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 21) 

  

ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ          - 1 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 5) 

  

ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՂ          - 1 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց 

(232 / 21) 

  

ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹԻՒՆ - 15 
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  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական 

(77 / 13) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ  (89 / 14) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ 

զյանդիմանական ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 25) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 2) 

Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 8) 

Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ 

ունի զամբաստանութեանս բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն 

հատուցումն:  (73 / 20) 

  եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, 

վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ 

ունելով դաս:  (130 / 25) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել 

գրով ամբաստանութիւն անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր 

արժանի:  (125 / 16) 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես (237 / 24) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ 

դսրովանս:  (129 / 29) 

եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, 

այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս (130 / 5) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ 

աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի 

մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 22) 
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  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

   որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ 

լինէր յամբաստանութենէ պատասխանեացն. (236 / 3) 

  

ԱՄԲԱՐԵԱԼ    - 1 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 

  

ԱՄԲԱՐԵԼ      - 1 

  զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել մեծութիւն:  (165 / 30) 

  

ԱՄԲԱՐԵՄ      - 1 

  եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք զգածեալք լինին յամենայն վայելչական 

իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ զվերջին 

թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  

ԱՄԲԱՐԻՄ      - 1 

  զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի 

հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց 

լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  

ԱՄԲԱՐԻՇՏ   - 1 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն, եւ 

համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 21) 

  

ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ           - 2 
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  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 31) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու է, զի 

ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց 

մարդկան:  (131 / 11) 

  

ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃԵԱԼ    - 2 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 27) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 13) 

  

ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն 

հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 4) 

            Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի 

պանծանս ամբարհաւաճութեան (161 / 11) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 5) 

  

ԱՄԲԱՐՁԵԱԼ - 1 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 
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ԱՄԲԱՐՁԵՑԵԱԼ        - 1 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն 

ամուսնութեանն ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն 

ձգողի, զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 8) 

  

ԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ          - 1 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր (186 / 26) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏԵԱԼ          - 1 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  

ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ   - 8 

  առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 10) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 14) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ (195 / 22) 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ 

լիաբուռն զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց 

զանզերծանելի եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 20) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ 

ասացեալսն ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք 

կարէր կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 34) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ 

կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին  (157 / 18) 
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  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 10) 

  եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն ճանապարհ:  (65 / 18) 

  

ԱՄԲԱՐՈՒՄՆ - 1 

որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն 

վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 7) 

  

ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 5 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն (79 / 26) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ 

առլցեալ ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ 

ցուցանէ օգնականութիւն (139 / 21) 

եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն այսքան 

բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ երկաքանչիւրոցն կայր 

բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի բանսն (191 / 26)          

Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 26) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, (126 / 2) 

  

ԱՄԲՈԽ          - 2 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ 

լի ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս (199 / 15) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 
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ԱՄԲՈԽԱԼԻՑ            - 1 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի 

յուզմանէ ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 27) 

  

ԱՄԲՈԽԵԱԼ   - 1 

  աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, (206 / 20) 

  

ԱՄԲՈԽԵԼ     - 1 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 8) 

  

  

ԱՄԲՈՂՋ        - 18 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին, եւ անցնիւր 

այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսց (72 / 16) 

  զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ պահեսցեն 

(75 / 9) 

  է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 23) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ 

երկրորդ՝ յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն 

իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 23) 
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  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 22) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր 

զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի 

եւ ամբողջ զարգացման չափ:  (179 / 30) 

  զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս 

(202 / 3) 

  յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ պահպանութեամբ 

պաշտպանեալս:  (226 / 6) 

 եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն 

եւ յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 5) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 26) 
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ԱՄԲՈՂՋԱՆԱԼ          - 1 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

  

ԱՄԵԹ - 1 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ  (72 / 5) 

  

ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ - 8 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր 

երկաքանչիւրոց ամենաբարի թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ 

տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն վստահանալ ի 

մերձակայ:  (160 / 20) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 

  եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ 

երանեցայ ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 10) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի 

այնպիսի ամենաբարի իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ 

դժուարելով ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 22) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն (229 / 10) 

            սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան 

(198 / 13) 

  յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 23) 
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ԱՄԵՆԱԲԱՒԱԿԱՆ      - 2 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 6) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից (98 / 1) 

  

ԱՄԵՆԱԲԵՐ   - 1 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  

ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ     - 8 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ 

իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ յօրինեալ պարս (31 / 7) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց 

պայծառութեան ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան 

տանց:  (34 / 23) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ 

հասմամբ ամենագեղեցիկ կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, 

տեսանէի նախ առաջին զպարունակեալ արուեստագործութիւնն (209 / 12) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ 

զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 29) 

  իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ 

անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 13) 

Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 
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հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 4) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն  (97 / 5) 

  

ԱՄԵՆԱԴԱՒ    - 1 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց 

  

ԱՄԵՆԱԴԷՏ   - 1 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ (243 / 30) 

  

ԱՄԵՆԱԴԺՆԴԱԿ       - 1 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 31) 

  

ԱՄԵՆԱԴԺՆԵԱՅ       - 1 

  Իբրու զայս ամենադժնեայ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ ձգեցաւ, 

բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  

ԱՄԵՆԱԴԺՊԱՏԵՀ    - 1 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս (151 / 33) 

  

ԱՄԵՆԱԶԱՆ   - 10 

ամենազան բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի (72 / 6) 
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  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ 

մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 15) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք (225 / 10) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան 

ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ 

նմին ամենազան գիտութեանց  (233 / 11) 

  ամենազան բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի 

բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս  (238 / 7) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց (109 / 20) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն 

(112 / 11) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 14) 

  

ԱՄԵՆԱԹՇՈՒԱՌ       - 3 

  ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս (128 / 25) 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ (93 / 19) 
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ԱՄԵՆԱԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս, բայց 

առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ 

քաջածանօթ:  (133 / 28) 

  

ԱՄԵՆԱԼԻՑ 

Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

  

ԱՄԵՆԱԿԱԼ    - 1 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ 

գահերիցութիւն յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց 

(94 / 13) 

  

ԱՄԵՆԱԾԻՆ   - 1 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 17) 

  

ԱՄԵՆԱԿԱԼ    - 1 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ 

գահերիցութիւն յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց 

(94 / 13) 

  

  

ԱՄԵՆԱԿԱՏԱՐ          - 2 

  ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով 

սկիզբն ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 
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  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 16) 

  

ԱՄԵՆԱՀԱՃԵԼԻ        - 1 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն 

եւ ամենահաճելի կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս 

փորձ համեմատութեան տեսանել:  (107 / 24) 

  

ԱՄԵՆԱՀԱՃՈՅ          - 1 

  եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (104 / 3) 

  

ԱՄԵՆԱՀԱՏ   - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ 

ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց (243 / 8) 

  

ԱՄԵՆԱՀԵԶ   - 1 

            եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ ծնողին թիւրէր 

դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 29) 

  

ԱՄԵՆԱՀԵՇՏ - 1 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 
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ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ - 2 

  անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (228 / 3) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 31) 

  

ԱՄԵՆԱՀՐԱՇ - 1 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն 

իսկ ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն 

թողուցուն հանապազ:  (38 / 6) 

  

ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ            - 1 

  երկրպագեցից ամենայաղթ տէրութեան նորա (247 / 5) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ      - 237 

  եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ վատութեամբ (32 / 21) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 27) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի 

թէ ամենայն փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 
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  զմեծագոյն օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր 

հայրենեան գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահմա 

(36 / 16;  36 / 18) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ (41 / 28) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ 

լի ամենայն բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն 

դաշնաւորութիւն (42 / 9) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 13) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց (54 / 14) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, (54 / 22) 

  զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 27) 

  սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 16) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ 

«վարժումն ամենայն ինչ»:  (58 / 5) 

  վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք 

դատեալ լինի:  (60 / 12) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին 

զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 16) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 
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անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ 

զայլ ամենայն դժնդակութիւնս, (74 / 26) 

  ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին  (75 / 7) 

եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 28) 

  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի (76 / 8) 

  եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն վտանգելոց՝ յախտէ 

զրաւեցոյց (76 / 19) 

  այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ 

պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է(88 / 19) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ 

լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

(91 / 5) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեք  (92 / 12) 

  նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն հատուցանելոյ վարկ 

(92 / 24) 

  այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր 

ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան 

առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 17) 
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  համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի 

վերայ ամենայն հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 7) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, (101 / 27) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին 

հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 19) 

  ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ սիրելեաց մշակացն մանկամբք, 

եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 7) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 15) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 7) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ 

զայլ ամենայն գոյացիւթիւնս:  (109 / 22) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ  (109 / 31) 

  ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 4) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 23) 

  յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 12) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն 

(112 / 26) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս, զի ի սմա գոյացեալ 

զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարածք (113 / 7) 
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  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն    մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն 

զհմտանալն ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի 

մարդկանէ  (113 / 23) 

  ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ 

նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 26) 

  այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա 

տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 6) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով 

ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 7) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 6) 

  նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական 

սպանութեան եւ ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 22) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս 

(130 / 29) 
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երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն չարութեանց ի 

կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (135 / 1) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 19) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (138 / 34) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան 

իսկ ամենայն իրօք:  (139 / 12) 

  սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի  (142 / 25) 

եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ 

ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր 

ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 17) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 4) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 11) 
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  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 4) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ (152 / 1) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն, միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական 

ախորժակ ամենայն ումեք, (159 / 26) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ 

(164 / 32) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն 

աւարտեալ ամենայն ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 25) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ 

եւ ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 19) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 28) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ 

բարեաց  (198 / 7) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս 

եւ ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 27) 

  ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ 

շարամանել ամենայն ձեւովք:  (201 / 18) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ 

ընդ ամենայն հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ 

մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ 

կատարումն կենացն:  (202 / 7) 
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  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն (204 / 25) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

  համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին 

ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 7) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, (215 / 27) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն 

առաւելուն ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 4) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ 

յառաջադաս ամենայն գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան 

արհեստիցն յառաջխաղացութեան (229 / 28) 

եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ 

զայլ ամենայն պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 

  յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս իրաց հակառակ 

անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, (231 / 28) 
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  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 26) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն, եւ յառաջագոյն 

զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 23) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ 

հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է 

մահու եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 30;  235 / 32) 

  նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս 

վնասուցն:  (236 / 13) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ 

զայլ ամենայն արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 29) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ (105 / 7) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 8) 

եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց (190 / 6) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30) 
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  ոյք էին պատրաստք եւ պիդակազմք ըստ ամենայնի պատերազմողացն 

օրինի  (203 / 12) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 7) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն (229 / 10) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն 

նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 26) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, 

գեր զամենայն լաւագոյն նոցա համարելով (32 / 5) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ 

քան զամենայն խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ 

բան:  (34 / 15) 

  ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն ցանկալիս 

գաւառացն:  (40 / 10) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ 

գրեթէ զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս  (40 / 16) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունել»:  (44 / 6) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել 

(51 / 4) 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ  (51 / 27) 
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  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 11) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 

  զամենայն բարութիւնս մատակարարէ յաշխարհ  (109 / 27) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  փորձի գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 
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  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ (111 / 18) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, (112 / 31) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ 

քան զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22) 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն 

ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 15) 

  գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 8) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս 

եւ զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 13) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 14) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող 

զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն  (167 / 28) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 
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  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 31) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝  (218 / 4) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 19) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ (235 / 18) 

  քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան (236 / 25) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց 

(237 / 22) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 7) 

  ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 10) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն (35 / 22) 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 12) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ նմին զներբողականն 

վերաբերեսցէ բան:  (49 / 3) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 5) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին (56 / 19) 
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  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ  (62 / 27) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս  (85 / 8) 

  յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ սահման:  (87 / 26) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 15) 

մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն 

մարգարէութիւնք յամենայն եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի  (109 / 28) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս (110 / 2) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 16) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան միանգամայն 

եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ 

գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 12) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 18) 

  այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց 

(120 / 16) 
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  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի 

եւ յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 10) 

  . եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն 

ի վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 29) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 24) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ է, եւ 

իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, ընդդէմ 

երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 23;  147 / 26) 

  յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 6) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց  (148 / 10) 

  այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ սուղ երեւեալ 

զանազանին յիւրեանց (168 / 30) 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

  Դ մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ 

այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 15) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

(187 / 4) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 24) 
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  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 5) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք (203 / 33) 

  շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 5) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ  (233 / 8) 

  եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ (238 / 11) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 1) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 30) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց (246 / 23) 

  տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 27) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի 

յոյժ ամենայնիւ բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 29) 

յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան 

ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 2) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 22) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 
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  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 13) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ. եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի 

գրեթէ ի բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 3) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 15) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 22) 

  ՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն 

մանկանցն ամենայնիւ զետեղ պահէ  (232 / 2) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ 

այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք (236 / 21) 

այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն, միանգամայն ի 

համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ զհիքութեանս կրեմ 

տարակուսանս:  (240 / 8) 

  եւ այնու ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ 

պարաւանդս:  (240 / 14) 

  նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 11) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ 

առ ամենայնսն յանդգնաբար ատելութիւնքն (139 / 27) 
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  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեա (141 / 14) 

  իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ 

վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 

  գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց 

քաջնփառութեանց:  (57 / 19) 

  առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս 

պատրաստութեամբ գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 21) 

  միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 6) 

  մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար յամենայնցն առնուլ 

մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել  (62 / 23) 

ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ 

լինէին վայրք:  (66 / 32) 

  ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն 

նուագս:  (244 / 17) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 23) 

   նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս (50 / 9) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 22) 
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  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 7) 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

   եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 14) 

եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ 

առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան  (189 / 22) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ  (196 / 6) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ  (227 / 16) 

  

ԱՄԵՆԱՅՆ ՈՔ  -  տե՝ս ԱՄԵՆԱՅՆ գլխաբառ տակ  ընդգծված են 

  

ԱՄԵՆԱՉԱՐ   - 6 

  անդէն վաղվաղակի նմին 

հետեւեսցի ամենաչար վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

(91 / 4) 
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  որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ 

ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 20) 

  եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, այլում 

զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս (130 / 5) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 9) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 

տեղւոջ:  (140 / 1) 

  

ԱՄԵՆԱՉԱՐՉԱՐՈՂ  - 1 

  Եւ զայս օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 3) 

  

ԱՄԵՆԱՊԱՅԾԱՌ      - 2 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս (220 / 7) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան  (202 / 15) 

  

ԱՄԵՆԱՊԱՏԱՐ         - 1 

  ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 6) 

  

ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ         - 3 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 
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զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 26) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 16) 

  ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք 

պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 17) 

  

ԱՄԵՆԱՊԱՐԾ           - 2 

  բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս 

ջուրց (246 / 13) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ  (247 / 8) 

  

ԱՄԵՆԱՊԻՂԾ           - 1 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 3) 

  

ԱՄԵՆԱՌԱՏ   - 1 

որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 20) 

  

  

  

ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ           - 1 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 4) 
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ԱՄԵՆԱՎԱՅԵԼՈՒՉ    - 11 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 24) 

անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր ուղեգնացութիւն 

յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ իմաստութեանն:  (40 / 29) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  բայց մանաւանդ պատերազմականս 

պիտանանայ ամենավայելուչ խելամտութեամբ առնուլ 

զտեղեկութիւն:  (113 / 25) 

որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ 

գտանին պայծառացեալք:  (116 / 1) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 29) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 32) 

  Որք …զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 20) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ 

Եսիոդեայ՝ յամենավայելուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 
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ԱՄԵՆԱՎԻՇՏ            - 1 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն 

զմարմինս ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն 

(149 / 25) 

  

ԱՄԵՆԱՏԵՍ   - 2 

  ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին (196 / 24) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ 

ոչ զամենատես աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, 

միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 21) 

  

  

ԱՄԵՆԱՐԱՐ   - 2 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, (240 / 15) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն 

(240 / 28) 

  

ԱՄԵՆԱՓԱՐԹԱՄ      - 1 

  զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պար  (108 / 10) 

  

ԱՄԵՆԱՔԱՋ   - 1 

պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ 

վայրս  (114 / 25) 
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ԱՄԵՆԵՒԻՆ    - 41 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց  (38 / 15) 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի 

պարադիտեալ:  (45 / 8) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 6;  46 / 6) 

  գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ 

չարութիւն:  (57 / 7) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան  (57 / 17)    

Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ,  (61 / 5) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 13) 

  ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ գնայ, եւ անյիշատակ 

եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն  (62 / 21) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող թէ 

պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ ամենեւին իսկ 

անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան 

գոլ ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 25) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ, որ ամենեւին զատեալ ճշմարտութենէն, եւ 

առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 9) 
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  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 6) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 21) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել 

եւ ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն, քսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի 

վերայ հրամանատար, զնոսա ի յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ 

դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ բաւական գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն 

իսկ լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին 

եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց 

խնամակալութիւն:  (80 / 18) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 16) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց 

եւս ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 
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մահուամբ, զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի 

մահ յուղարկելով:  (128 / 28) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ 

կէսք ամենեւին իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով 

ախորժակի:  (132 / 2) 

Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

ամենեւին պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս 

զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 29)     

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնխ ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի 

(146 / 21) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 7) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 25) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք 

եւ ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ 

զարմանալի եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ 

անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ 

մխիթարութեանն մասն:  (185 / 21) 

  ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ(192 / 12) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն 

եւ ամենեւին պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ 

տեսողս եւ վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք 

ամօթոյ միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի 

բաց առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 30) 
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  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 1) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի 

թէ զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

   վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ 

մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 8) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն (195 / 2) 

  

ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ - 24 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ 

առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ 

արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան (127 / 31) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն (159 / 24) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան (177 / 17) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 
զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ 

զառողջագործ յամենեսեան զեղուցանել խնամ:  (165 / 28)            

Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն (54 / 5) 



115 
 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 2) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք, որում ամենեքեան հմուտ 

են (78 / 20) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 23) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր 

առնեն  (153 / 19) 

ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 25) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր (214 / 17) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան 

քան զամենեսեան (57 / 26) 

  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ 

(68 / 14) 

  յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 29) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման 

լռեցուցեալ զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս 

պատրաստէ:  (167 / 10) 
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  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ 

հեղեղեալ:  (85 / 35) 

  եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեա  (51 / 14) 

  մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 30) 

  

ԱՄԵՆԵՔԻՆ   - 82                                               

             զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է,  (31 / 27) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 17) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի 

կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ միայն 

արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և անզօր 

լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս, եւ ի ծայրս իմաստիցն 

ածէր հանճարոյ, օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն կացուցանէր 

մարդկան:  (41 / 6;  41 / 10) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն 

աղէտըս, ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս  (50 / 34) 
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  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 7) 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի (67 / 7) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ 

բոլորափառութեան ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 19) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 5) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ 

փախչելի ամենեցուն լիցի:  (79 / 4) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն (83 / 2) 

այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 30) 

  եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 7) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի 

վերուստն ամենեցուն նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, 

արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ 

հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 5) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 
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  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 7) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան  (103 / 21) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, (108 / 30) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 19) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 9) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ 

զմայրս ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ 

մատուցանէ (112 / 21) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 15) 

  սքանչելի երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 5) 

  ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

  պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 31) 

յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն (119 / 20) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ 

զայլոցն ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 
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  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 17) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 23) 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ 

յետոյ ամենեցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12)  

Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 9) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 11) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 21) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ 

հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն 

զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ 

եւ թագաւորացն. համանգամայն իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 17) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24) 

զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի ձեռն 

նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 10) 
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  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. եւ ստէպ թախանձելով կացից 

առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ 

այլոցն ամենեցուն բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան 

ժողովուրդ:  (205 / 22) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք 

եւ ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 15) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կա  (215 / 2) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն(217 / 17) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել, (223 / 18) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 17) 
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սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս 

կացուցանէ ամենեցուն (233 / 26) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն  (234 / 28) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 9) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 20) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ 

զբարեգութ ամենեցունց արարիչն, որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն 

տեղեկութիւն ի վեր հանել խոստանայր:  (158 / 11) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն 

իսկ՝ յամենեցունց փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 26) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 
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  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս  (137 / 22) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ 

խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս 

քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով 

(180 / 29) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի եւ 

այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 17) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 15) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, (102 / 30) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր 

(207 / 28) 

  եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարի:  (85 / 27) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից 

հրամանաւ ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր 

երբեմն ժամանակի:  (178 / 24) 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 28) 
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  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ (207 / 4) 

  ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 23) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 33) 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ (237 / 14) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 22) 

  

ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ            - 4 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր (46 / 26) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին 

բարեպաշտութիւն ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 24) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 2) 

  դեռեւս նա յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 26) 

  

ԱՄԵՆՈՒՍՏ    - 6 

  պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց  (246 / 28) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն (218 / 24) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 

              Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի 

սկզբանցն մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ 

ցուցաւ յամենուստ անպախարակելի փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս 

նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի 
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սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն 

պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 29) 

զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, որպէս ասացի 

անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 25) 

  այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 25) 

  

ԱՄԷՆ,  ԱՄԵՆ - 5 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 7) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 20)        

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի 

գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն, թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ 

  

ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ - 2 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ, արդարեւ 

ճշմարիտ ամէնիմաստ գիտութեան է ծայր (47 / 27) 

Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 
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կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 6) 

  

ԱՄԷՆԻՄԱՍՏՈՒՆ      - 1 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 

  

ԱՄԻՍ  - 1 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 13) 

  

ԱՄՈՒՍԻՆ       - 20 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն 

զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ 

շառագունանս:  (68 / 2) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 14) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն 

իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն լինել մտահաճոյ (230 / 24) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց (32 / 30) 

  առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն 

յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն, բայց ի 

հարազատն ամուսնաց (234 / 32) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 
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բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն 

հանդերձ ամուսնաւ  (93 / 19) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն 

տարփէր ամուսնի  (63 / 16) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի  (227 / 27) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին, եւ անցնիւր 

այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսց (72 / 16) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ (157 / 5) 

  եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 19) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 20) 

մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, 

եւ ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին (226 / 1) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի 

սիրելի ամուսնոյն (74 / 24) 

  յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն  (156 / 22) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս 

եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց (83 / 34) 
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  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 23) 

  

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ           - 2 

  իրօքս այսոքիւք. նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին 

տիրեմք հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, 

որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 3) 

  առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել 

մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼԻ         - 1 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. 

«եթէ ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14) 

  

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱՄ           - 1 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք  (236 / 20) 

  

ԱՄՈՒՍՆԱՑԵԱԼ         - 2 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ 

օրհնութեամբ ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 3) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 9) 
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ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ       - 25 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ 

իցէ ամուսնութեամբ, որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի 

յորդութիւն:  (64 / 2) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ 

պատուական ամուսնութեան խոստովանեալ շնորհն, որ յամենառատն 

Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս պարգեւեցաւ 

ազգի:  (41 / 20) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ եւ զդաշն 

սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 31) 

զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց 

զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 33) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել, զի 

ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի, վասն զի եւ օգնականին 

սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն հոգաբարձութեամբ գիտելի է 

զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել 

խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 10) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ 

զօրէնս ամուսնութեանն փութացան կազմել (72 / 14) 

  զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ պահեսցեն 

(75 / 9) 

  հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին (117 / 18) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ 

աւանդ ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան 

զլծակցութիւն ամուսնութեանն ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն 

շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել 

կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար 

կանխագիտական լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 8) 
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  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 10) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս (236 / 15) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 4) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 6) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (222 / 33) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, (225 / 22) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ (227 / 25) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման (236 / 11) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, 

այլ զամուսնութիւն նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս 

գիտութեան, որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 23) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց. (230 / 22) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի 

ոյք զամուսնութեանցն պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք 

աստուածայինն գտան կամաց:  (42 / 31) 
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  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական 

ասելով զամուսնութիւնն 

եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 2) 

  

ԱՄՈՒՐ            - 2 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ 

զանազան ամուր զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 13) 

  ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 10) 

  

ԱՄՊ   - 1 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ 

(206 / 2) 

  

ԱՄՊԱՐԻՇՏ  - 1 

  եւ որպէս ի վերայ հասանելով հեղգութեան 

թառամեցելոց ամպարշտացն բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ 

երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն (203 / 19) 

  

ԱՄՊՐՈՊ       - 1 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի 

վիշտս ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 21) 

  

ԱՄՐԱԲՆԱԿ   - 1 
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  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց, որոց միանգամ պաշտպանն 

հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  

ԱՄՐԱԾԱԾՈՒԿ         - 2 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ 

գանձուց ամրածածուկ ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով 

բնաւորական պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով 

ստացողացն:  (105 / 24) 

  եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ 

միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 17) 

  

ԱՄՐԱՆԱԼ      - 2 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, 

եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 28) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան 

քարոզին ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի 

յուզմանէ ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  

ԱՄՐԱՑԵԱԼ    - 2 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ 

անառիկ ամրացեալ խաղաղութեան  (218 / 26) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 30) 

  

ԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 1 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ 

զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 8) 
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ԱՄՐՈՑ           - 3 

  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6) 

  

ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ  - 13 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, 

ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող 

թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ 

իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 4) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն 

տանին վարկ:  (34 / 21) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝  (114 / 20) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջազազտ է (182 / 13) 

  իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն 

պատուիրանապահ ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ 

(229 / 12) 

բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան(38 / 20) 

  յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ 

յիւրաքանչիւր ամրութեան, (214 / 15) 
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Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր 

օրինաւոր ամրութեանն պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց 

գիտելոյ զբարի եւ զչար (187 / 3) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս. որ անմախասէր 

խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական 

ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 3) 

  շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց  (216 / 23) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ 

կամ զամրութիւն զրահիցն  (212 / 3) 

յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ 

յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն 

բազմութենէ:  (80 / 9) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ  (144 / 10) 

  

ԱՄՓՈՓԵԱԼ  - 1 

  եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 6) 

  

ԱՄՕԹ            - 4 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի   (232 / 32) 

որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ (242 / 32) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, 

եւ զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 6) 
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  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 27) 

  

ԱՄՕԹԱԳԵՂ  - 1 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ 

զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն (88 / 9) 

  

ԱՄՕԹԱԼԻ     - 2 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ 

են զամօթալի ձաղութիւնս:  (146 / 3) 

  այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս (149 / 32) 

  

ԱՄՕԹԱՆՔ    - 1 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, 

սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր առնել 

եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  

ԱՅԳԻ  - 1 

քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ 

զգեղեցկութիւն այգեացն եւ բուրաստանաց (212 / 10) 

  

ԱՅԴ    - 12 

  անզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 20) 

եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւն (78 / 30) 
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  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 23) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 

  եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 19) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 22) 

եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 16) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն, զի զչար  (79 / 8) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 12) 

  

ԱՅԴԳՈՒՆԱԿ  - 1 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 

  

ԱՅԴՊԷՍ        - 1 

քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 
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ԱՅԺՄ - 55 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն 

իմաստիւք այժմ միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 19) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, 

եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք  (74 / 17) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ 

յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 19) 

  քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ (74 / 31) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ (78 / 19) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս, եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց 

թշնամի զվիրագս այր ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց 

վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 25) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս 

քաղելով այժմ զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի 

զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն 

զեղուսցեն պտուղ:  (78 / 33) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս. (80 / 32) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս 

խոստովանեալ այժմ ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 28) 
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  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 22) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 24) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 29) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 4) 

Մանաւանդ զի այժմառաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել յաղագս 

կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9)   

Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ եւ 

անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 7) 

սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս (164 / 27) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 7) 

   առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 30) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 3) 
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  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան (188 / 23) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս 

(190 / 33) 

  եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  Ընդ որոյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ  (194 / 11) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 13) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից (198 / 25) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն (200 / 2) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն 

բերեալ այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց 

(213 / 31) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 31) 

  եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ (231 / 19) 

  զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես (237 / 24) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն  (240 / 7) 

  եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 4) 
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  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն 

 (61 / 15) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ 

մինչեւ ցայժմ բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն 

քաղաքաց… (72 / 21) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ 

զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 21) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 

  մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն 

պահել:  (110 / 17) 

իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով խնդիր:  (115 / 12)     

 այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ  (198 / 15) 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ 

մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի 

պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ (82 / 3) 
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ԱՅԺՄԻԿ        - 1 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  

ԱՅԺՄՈՒ         - 2 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 20) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 8) 

  

ԱՅԼ/շղկ., մկբ.,դեր./ - 591 հաշվել /նորով 586/ 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, գեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ 

պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել 

հնարիւք, այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 18) 

  այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ 

տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս (32 / 24) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ (32 / 29) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայելչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն 

տանին վարկ:  (34 / 20) 
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  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւեգոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն 

փարթամանալ պարուք (35 / 20) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան 

գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ 

արհեստից, այլ իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ 

երկասիրելովն (36 / 12) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 1) 

այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 19) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

  մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց 

փոխանակ պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ 

հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից կանգնելոյ, զահագին եւ զհոյակապ 

սպառազինութեանցն ասեմ (38 / 21) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի 

ծառայութիւն  (38 / 24) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ աճեցունս 

օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս ընդարձակս 

եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս կոչեցեալ:  (39 / 12) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 
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թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 21) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին 

տարագիր, այլ եւ յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ 

փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով 

ծառայութիւն:  (39 / 30) 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 3) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց (41 / 30;  42 / 1) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն, 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, 

թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ արարչական 

զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 9;  42 / 12) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 1) 

   ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան  (43 / 6) 

շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր 

պատճառ, այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան 

ամուր զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 12) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց (45 / 19) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ (45 / 23) 
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  այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն 

կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել 

վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 2) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 3) 

  այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ 

լիք հիքութեամբ:  (46 / 8) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմութեամբ իցէ 

պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս 

բերել մրցանակ, այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող 

բեկմանն:  (46 / 19;  46 / 21) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս  (47 / 4) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ 

զյոլով այլ եւս զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18;  47 / 19) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 30) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 3) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ (48 / 8) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց 

տեղեկութիւն, այլ եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 
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կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ մանաւանդ ոչ 

ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ ցուցցի 

ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 21) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ 

ոչ այլ ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն 

քաջահաճոյ կամաց:  (52 / 2) 

  այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց  (52 / 12) 

եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 27) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ 

զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց 

տուգանս:  (54 / 27) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 
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մեծագոյն շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ 

ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ 

զբարի կելոյն անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 29) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 7) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր ինչ 

զնոցայն հմարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ 

մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 21) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 

  այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ 

աւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 24) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ 

զեղանին, այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս 

տեսցէ ոք:  (60 / 16) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին 

զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 16) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան (61 / 23) 
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  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք բնաւորեցաւ:  (62 / 19) 

  այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել (62 / 23) 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 29) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 13) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ 

պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր 

մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք 

զրուցելով:  (65 / 22) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ (66 / 24) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն  (66 / 29) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն 
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զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ 

շառագունանս:  (68 / 5) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 33) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ (70 / 12) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ 

ոչ, այլ նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց… 

վեհավայր տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր 

բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր 

բարեդիպութիւնք  (72 / 26) 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

  այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 18) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, որում հետեւի եւ 

փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 23) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն 

(73 / 31) 
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  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան 

դորա, այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, 

գողութիւնս, սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան 

տեսակս, յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 5) 

այլ չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ 

հասարակիս  (74 / 12) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 19) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք  (74 / 23) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց 

կարգեցելոց 100իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 30;  74 / 31) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք պատանդեցաւ, եւ ամենայն 

աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս ստորաբնակս 

կենցաղում:  (75 / 28) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 26) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ, զոր ոչ կարէ ուրանալ, այլ զօրէն հրոյ մտեալ 

փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար զմարդն ի 

կենցաղոյս:  (76 / 33;  77 / 1) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 11) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 21) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 
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այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 32) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 1) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 14;  78 / 15) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17;  78 / 18) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք (78 / 20) 

  այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 

  այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ, այլ կարի օգտակար (78 / 30) 

  մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

այլ իշխանացդ, որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

  գործսն, այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  այլ եւ յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 18) 

  այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 3) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս:  (83 / 8) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 
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տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 29) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ (84 / 4) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս  (84 / 23) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան 

զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ 

յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ 

բնութիւն, այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 5;  85 / 7) 

  այլ թողեալ զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին 

կեանք, աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ 

իւրանման մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 8) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն (86 / 12) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել 

գերութիւնս. այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ 

եբեր ոճիր վրիժուց:  (86 / 21) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ 

կամաւ, այլ կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ (86 / 32) 

  ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս 

արանց, եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ (87 / 5) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 28) 
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  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս (88 / 3) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս, 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 15) 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 

  այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել. 

(91 / 8) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ 

բլուրս  (91 / 11) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի 

թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 19) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել 

յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 5) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն92 / 18) 
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այլ ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ 

մանունց տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 29) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք  (93 / 4) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 11) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ. եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն 

արարեալ մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց 

երկրի եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 14;  93 / 17) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք 

(94 / 8) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի  (96 / 6) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 12) 

  այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր 

ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան 

առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 17) 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք 

անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 17) 
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  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 32) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 4) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք  (100 / 26) 

  արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ 

զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ յառաւել 

փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ եղեւ 

կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 22) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 29) 

եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ 

սոցին միջասահմանն:  (104 / 9) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում 

ումեք, այլ առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեա (104 / 11) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս  (104 / 33) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմամարտութիւնս, փթթեալ 

յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 19) 
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այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 15) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ, այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ 

շառաւեղս:  (107 / 15;  107 / 18) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ. եւ արեգակն 

թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ համանգամայն 

զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 22;  108 / 24) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 26;  108 / 27) 

այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 4) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն 

վայրաց  (109 / 6) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին 

եւ այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16;  109 / 16) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 18) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն 

պարգեւացն, այլ ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 4) 
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  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն (110 / 25) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 18) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի (112 / 25) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 30) 

  ւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 10) 

200       Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս (113 / 14) 

այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  այլ եւ ի կառարշաւսն աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ 

հանդիպին ի դէպ պատկանեալ, եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն 

արհեստք ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն արիաբար 

վարժեալս:  (115 / 23;  115 / 25) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան 

վտանգ, այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ 

հրահանգիւք կրթութեամբ:  (115 / 28) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն 

ունիցի,:  (115 / 34) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2;  117 / 3) 

  եւ այլ եւս բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 7) 
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  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ 

որ այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն 

կատարին ձեռաց:  (117 / 19) 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32) 

  այլ մինչդեռ յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի (118 / 6) 

  յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 2) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 18) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար 

հանգստեան, այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս 

սփռեցաւ ազն (120 / 2) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ 

զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 12) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 30) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 8) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք (121 / 13) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս (121 / 23) 
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այլ միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն 

զաւանդս:  (122 / 5) 

  այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան, անխորամանկաբար 

կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել միաբանութիւն:  (122 / 20) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 13) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ, այլ միայն 

որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 7) 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 15) 

  չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց 

(126 / 27) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 5) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 16) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեա (129 / 21) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 10) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 
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  այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ 

զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

եւ յայտ այնու է, զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ 

ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց մարդկան:  (131 / 11) 

  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 11) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս (133 / 29) 

  այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 15) 

այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն 

հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 25) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք (135 / 32) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է  (136 / 11) 

  այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ 

զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ 

բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ 

կորստեան:  (136 / 23) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 6) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն (138 / 26) 

զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 11) 

  այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 23) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 

տեղւոջ:  (140 / 1) 
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  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 4) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ  (140 / 17) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ 

երկոքումբք վարի ի դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 25) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, 

եւ այլ եւս զանազան անառակութիւնք (142 / 8) 

  այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի 

սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

  այլ գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն 

սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ 

տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (144 / 2;  144 / 6) 

այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի 

չարախտականս ի սեւամաղձութենէն:  (144 / 21) 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 3) 
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  այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ 

(146 / 9) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք, 

զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն 

հաւասարութիւն:  (146 / 25;  146 / 29;  146 / 29) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 2) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 9) 

  նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 18) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն 

(147 / 23) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (148 / 1) 

այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 6) 

  եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 15) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան  (148 / 19) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք  (148 / 24) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի 

գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ 

չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 29) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին (148 / 33) 
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  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց   (149 / 19) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս  (149 / 32) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ 

(150 / 7) 

եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան, այլ ձեռք ի չուանաձգութիւնս աշխատին, եւ աչք ի յառագստս նաւաց 

պշուցեալ հային (150 / 12) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք 

զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք 

գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 19;  150 / 20) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք, ուր ոչ 

քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք, այլ միշտ յաղթեալ 

վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ զարհուրեալք անձնապուրծ 

փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 28;  150 / 30) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 9) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 16) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 20) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին, եւ ի 

մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց, որք զկնի 

մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 
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բնութեան. այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն 

մեռելոտի անասնոց:  (151 / 24;  151 / 28) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 1;  152 / 3) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել (153 / 13) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք (154 / 15) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 31) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 7) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս 

տիեզերաց. այլ թէեւ առաւելեեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի, սակայն 

առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 8) 

300,297           Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն 

արդարութեան՝ օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ 

իւրքն, այլ ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն 

եւ պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 23) 
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  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, (164 / 23) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառ (165 / 3) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23;  165 / 23) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն (166 / 1) 

  այլ գոգցեսիբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 13) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

  այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն,  (171 / 12) 

  այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 5) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 



164 
 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 16) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի 

ստանալն, այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք 

աճեցեալ ի բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից 

մնալ, այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 18) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 9) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 28) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն 

(182 / 11) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 20) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն 

խնամողս, այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 27) 

այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 4) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, 

եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 17) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 2) 
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  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 1) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակե (186 / 14) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 25) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից (188 / 4) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա (188 / 14) 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս (188 / 31) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից (189 / 9) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, (189 / 14) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան  (189 / 28) 

  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել  (190 / 18) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն այսքան 

բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ երկաքանչիւրոցն կայր 

բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի բանսն. որպէս զի յոյժ 

զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական գնդին եւ զայն 

ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ հայհոյութեամբքն, մինչ զի 

ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն դնէ ազին, բայց ի գլխովին 

եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր զհպարտութեանն 

արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք, իբրու թէ 

ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (191 / 22;  192 / 2) 
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  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս (192 / 13) 

  այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել երեսաց, այսու 

ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 8) 

Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 20) 

  այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ ստահակութեանն:  (194 / 13) 

  այլ բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել (195 / 5) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 13) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց  (195 / 33) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնե  (196 / 10) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 1) 

  որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ 

քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք 

համբաւեցան (198 / 11) 

  զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս  (199 / 7) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ 

վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 12) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց  (199 / 18) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն  (199 / 27) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 
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  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն (203 / 9) 

  այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն  (204 / 1) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, (205 / 29) 

  այլ նա ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 8) 

  այլ բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն  (207 / 13) 

  այլ սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ 

փրկութիւն:  (208 / 5) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք 

(208 / 6) 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 17) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ, եւ 

իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ 

արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 24;  209 / 28) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ (209 / 29) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն (210 / 1) 

  այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ 

օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 29) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն 
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զրահիցն, այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ 

զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք 

փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 3) 

  եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ 

զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 8) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար 

բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 11) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ (214 / 7) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 25) 

  այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ (215 / 29) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ  (217 / 6) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ  (217 / 26) 

այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի  (218 / 29) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 11) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի  (222 / 18) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս  (222 / 33) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 
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  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 22) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ (226 / 20) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 6) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 13) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ (227 / 25) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցան 

(229 / 17) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 21) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ (231 / 14) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ 

դժուարին, այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7;  232 / 8) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 23) 
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  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն 

ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 11) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 17) 

400այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ 

աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 25) 

  եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ 

աշխարհիս վարեսցուք արհեստս  (236 / 17) 

  այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ 

վարին արուեստիւք (236 / 20) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի  (236 / 26) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 9) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, (237 / 28) 

այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի 

միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ 

բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից ծառայութեան:  (239 / 14) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս (241 / 20) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 
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  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ 

տակառապետէին ինձ, (244 / 12) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 28) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք (247 / 2) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

  այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ 

երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն 

նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 23) 

  եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ (55 / 11) 

  այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս  (130 / 5) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու 

յիրս ինչ, (200 / 13) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ 

հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս 

ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 26) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 14) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 
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զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 35) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս (109 / 22) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն 

եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ 

մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 25) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 25) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան   (124 / 22) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 21) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. 

ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ 

ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն (141 / 4) 

  բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ անկարգութեան 

վարս:  (143 / 2) 
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  զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն 

ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 17) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ 

չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 25) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց 

(149 / 12) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի. զայլ եւ 

ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 35) 

եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 30) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն 

եւ զայլն երկուս առաքինութիւնս, զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն 

զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 3) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ (39 / 17) 
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  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 24) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 19) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ 

զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ 

կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն 

ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 7) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն 

նախագտակք այլք լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն 

Հոմերոս, այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով 

զինքեան հմտութիւն  (51 / 13) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ  (53 / 28) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. (63 / 18) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս (121 / 23) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք (168 / 3) 

  իսկ այլք եւ անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 
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  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք  (174 / 25) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 1) 

եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 25) 

  եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին  (214 / 9) 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 18) 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց (69 / 4) 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն   (76 / 16) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս (83 / 9) 

  եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց (86 / 24) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 13) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով 

եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 2) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն, որք առ իւրեանցն 

մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս արկանելով յերկիր 

ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, 

ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 24) 
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  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 11) 

  այլ համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 24) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, այլ եւ 

յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 16) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 33) 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն (146 / 9) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 18) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, 

այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի 

յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 7) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 
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հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 15) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն 

նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 26) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց (237 / 5)     

Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ կելոյ 

մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք միշտ 

պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն սպասաւորութիւն:  (54 / 9) 

զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս (105 / 18) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 20) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս (133 / 10) 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս 

ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի 

տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 
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զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ 

եւ զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 31) 

  

  

եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, (207 / 2) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  եւ զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք 500լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 27) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 26) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց  (139 / 31) 
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  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 
յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին  (144 / 8) 

  

զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս 

ցուցանի. զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 34) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ (230 / 23) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ 

համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուե (69 / 12) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց 

օրինակ բարեաց:  (98 / 32) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 7) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք 

եւ այլովք համանման մարտակցօք (203 / 11) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն 

տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 4) 
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  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն (32 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով 

յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր 

պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ յայս անլուր 

չարութիւն:  (77 / 20) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս 

եւ յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն  (86 / 17) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն  (138 / 8) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 16;  142 / 17) 

  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան (144 / 19) 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս (175 / 10;  175 / 10) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 12) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 19) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա 

եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 13) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն 

եւ զայլն երկուս առաքինութիւնս, զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն 

զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 3) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորչ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 22) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

  այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ 

վարին արուեստիւք, (236 / 21) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, (102 / 30) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, 

արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգկոյ 

եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն 

ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 33) 

որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 28) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի այլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 11) 
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եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ 

գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս անբաւ 

հիքութեանցն:  (52 / 20) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 3) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ 

նահատակաց:  (82 / 6) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 16) 

  ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (108 / 31) 

  եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 10) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն 

բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան ժողովուրդ:  (205 / 22) 

  ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 26) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, 

այլեւ այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք (225 / 10) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ 

քան այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 23) 

վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել 

զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 
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  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա 

եւ զայլոցն ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն 

եւ զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս   (131 / 23) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին  (248 / 18) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 20) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 31) 

  որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ 

ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 7) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 20) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ 

անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 22) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք, փութայ եւ ինքն 
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հասանել, զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ 

ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 2) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ 

եւ ի չարէ եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 17) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել 

քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր ունին զօրութիւն, զոր խելացնորեցուցեալ 

ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս վատթարութեան, ուստի ոչ կարգիւ 

ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն 

խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի սեւամաղձութենէն:  (144 / 18) 

իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն 

 (56 / 27) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն (60 / 11) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն  (93 / 22) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն 

քան զայլսն նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 29) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 21) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 
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  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, (105 / 7) 

  որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ 

ըստ այլումն (108 / 1) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, (168 / 25) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման (36 / 15) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս (141 / 19) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 11) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարայլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ. կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի 

կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

  մինչ զի ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն 

փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 

586 

ԱՅԼԱԳՈՅՆ    - 1 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս  (137 / 13) 
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ԱՅԼԱԶԳԻ      - 7 

  ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ կամ 

(189 / 11) 

  զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն (192 / 8) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն (192 / 18) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն (210 / 22) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս 

(209 / 20) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 7) 

  եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  

ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն 

զանճառելի այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 2) 

  

ԱՅԼԱՆԴԱԿ    - 2 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց (143 / 3) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին, եւ 

յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 18) 

  

ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԲԱՐ      - 1 

  եւ տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին  (144 / 33) 
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ԱՅԼԱՆԴԱԿԱԳՈՅՆ   - 1 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 18) 

  

ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն 

օտար այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ 

յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ 

թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 25) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն  (125 / 10) 

  

ԱՅԼՈՒՍՏ       - 1 

  եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 27) 

  

ԱՅԼՈՒՐ          - 1 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 

  

ԱՅԼԵՒ - 55;    

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն 

անիմաստք, այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 14) 
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  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս, այլեւ յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ 

մնան յօգնելն, (76 / 4) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս  (79 / 31) 

  այլեւ յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողա 

(81 / 23) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 6) 

  այլեւ ոչ յուրուք հրապուրանաց, ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ 

հրամանատար զօրացն, զոր ընդ ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 1) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 20) 

այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով 

հատուցման, (90 / 22) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն 

ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 24) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս  (111 / 2) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ (123 / 12) 

եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 
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  այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 5) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն 

բերս, այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ  (144 / 11) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ (152 / 1) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 21) 

  այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր 

բազկաւ արօրադրելով կակղել, եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն 

կամակարաբար կատարի:  (161 / 29) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 12) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

  այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն 

կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 16) 
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  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 

  եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն 

արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 25) 

  ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս 

մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ 

զգլուխս  (191 / 19) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ (193 / 27) 

  մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 8) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն, եւ առ հասարակ իսկ 

անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ վտանգիւ գոգցես խաղացեալ 

վարէին ի գերութիւն:  (202 / 25) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս 

առնէին, այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն 

առաջի արկանէին զանսահման շուայտութեաս (203 / 3) 

  այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 2) 
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  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 25) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 4) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան, ոչ 

միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին 

փառփ:  (220 / 22) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 19) 

  թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք:  (225 / 5) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն 

ցուցաւ, այլեւ այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք (225 / 10) 

  այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 21) 

  որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 

խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 
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ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով 

տեսութեամբ, այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ 

պատճառ ծանօթ:  (240 / 32) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  

ԱՅԼ ԵՒ  - տե՛ս ԱՅԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՅԼԵՒԱՅԼ     - 1; 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք (205 / 25) 

  

ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼ – տե՛ս  ԱՅԼ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՅԼԵՒՍ          - 2 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 21) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա 

  (146 / 21) 

  

ԱՅԼ ԵՒՍ – տե՛ս ԱՅԼ գլխաբառի տակ ընդգծված են/ 

  

ԱՅԼ ԻՆՉ  - տե՛ս ԱՅԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԱՅԼ ՈՄՆ  -  տե՛ս ԱՅԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՅԼ ՈՔ-  տե՛ս ԱՅԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՅՆ    - 174 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 15) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք (83 / 28) 

  . եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան 

եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 12) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան (102 / 21) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն, որ յանկարծակի 

ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն 

անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 

  եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ 

ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 27) 
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  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, (137 / 32) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 30) 

  ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ 

հաստատեցաւ այն (186 / 18) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 16) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն (196 / 24) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս(206 / 10) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ, (207 / 10) 

  եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, այլ բաւական 

հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 16) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 28) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան  (214 / 1) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 19) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն (244 / 5) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ (245 / 32) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն  (246 / 4) 
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  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք 

հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 28) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս  (137 / 20) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան  (193 / 22) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ 

հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 

վերայ բանիւ:  (30 / 25;  30 / 26) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

  վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  Յետ այնորիկ դիցես զբարսն:  (71 / 15) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 15) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք 

(94 / 8) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ  (97 / 1) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան  (100 / 14) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան 

նորին  (100 / 27) 
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  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց  (126 / 1) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր 

կապանօք:  (126 / 30) 

  եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ բերեալ մատուցանեն 

մեծարանս:  (130 / 15) 

  եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 12) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ 

յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ 

հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 11) 

  եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս 

զհակառական այնորիկ (196 / 34) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազ (219 / 13) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն 

իրին այնորիկ, յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 4) 
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  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 4;  230 / 5) 

  զրկեցայ յառաջնակն փառաբանութեանց, եւ 

փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի վտանգս:  (246 / 19) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, (246 / 20) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս (47 / 15) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ 

չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ 

(127 / 26) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց   (190 / 6) 

   եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի (192 / 12) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 31) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի (202 / 10) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց, (34 / 3) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ 

եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր  (62 / 4) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 
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  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան,  (81 / 27) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս (84 / 23) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ 

(86 / 31) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն կիրս, եւ 

կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 24) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ (90 / 16) 

  այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել 

(91 / 8) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 29;  91 / 31) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 2) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ 

յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 27) 
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  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս 

ուժգնութեան   (106 / 5) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 21) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց 

իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի 

տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 4) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս 

եւ զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն 

բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 7) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 28) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, 

ճանաչելով զայն եւեթ  (189 / 32) 

  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել (190 / 18) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն (191 / 27) 

  եւ զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն 

զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն  (198 / 17) 
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  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 32) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս  (212 / 30) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 21) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝   (218 / 4) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 

  . քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15) 

  եւ յայնմանէ ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ 

ապրեցուցանէր ի մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 3) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 15) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 2) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, (122 / 12) 

  Բայց միայն յայնմանէ, (138 / 13) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս, (167 / 5) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ 

(203 / 21) 
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  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն (32 / 27) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել. այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն 

ուղիղ գնալ ճանապարհս  (33 / 8) 

  եւ յաւէտ բարգաւաճեալք այնու  (57 / 27) 

  այնու որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն 

ասաց ունել:  (63 / 29) 

եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս (68 / 29) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն 

առ այնու ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով 

ազգին թշնամեացն:  (98 / 25) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի 

օրինօք:  (120 / 32) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն (122 / 4) 

եւ յայտ այնու է, (131 / 10) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ (155 / 27) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ (187 / 20) 

  Եւ ոչ այնու միայն  (209 / 24) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 27) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով 

եւ այնու ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ 

պարաւանդս:  (240 / 14) 
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  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս  (173 / 26) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 9) 

  Իսկ այնոքիկ, …եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք հիքութեամբ:  (46 / 6) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 2) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս   (220 / 25) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 15) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս  (87 / 14) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 23) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ  (164 / 30) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն, 

բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջազազտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ, 

յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 14) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 
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  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք 

տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 

  Ա ւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն (217 / 9) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 15) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն (116 / 2) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ (219 / 32) 

զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ (229 / 12) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն. եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն 

յարուցանել զնա:  (233 / 16) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ 

սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 12)           

եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 15) 

  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 
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եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ 

բարեաց  (198 / 8) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ 

եւ այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ (128 / 27) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 6) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 28) 

  երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 2) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն  (121 / 18) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ, (92 / 32) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա (36 / 4) 

  բնաւորեցաւ իմն յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս  (63 / 31) 

մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր 

մարմինս  (91 / 17) 

  բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն յանլոյծ 

սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 12) 
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  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ (69 / 23) 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան. եւ առաւել եւս անհամեմատելի 

երջանկութիւն զայնոցիկ համարել  (218 / 27) 

  զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ պահպանութեամբ 

պաշտպանեալս:  (226 / 5) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց  (229 / 18) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 1) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 20) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն 

ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 13) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի (216 / 21) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն 

ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք 

զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, 

ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 33) 

  

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 18) 
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  Ծածկեցաւ յնէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան, 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն, եւ 

ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն, վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 21) 

  

ԱՅՆԳՈՅՆ      - 1 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 30) 

  

ԱՅՆԳՈՒՆԱԿ  -9 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ 

միոջէ,  (98 / 20) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ 

ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս 

(114 / 25) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն  (118 / 10) 

  ւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 33) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 2) 

  բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 13) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ (190 / 1) 
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  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն.  (206 / 31) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 19) 

  

ԱՅՆՈՒԳՈՒՆԱԿ         - 1 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին  (81 / 4) 

  

ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ            - 33 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ 

ինչ այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր   (41 / 1) 

  այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 

յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր 

պատերազմ:  (79 / 27) 

եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ՝ 

անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 15) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն (84 / 15) 

  ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ համանգամայն 

զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 1) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն (86 / 11) 

  եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն (91 / 5) 
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  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի 

(98 / 23) 

  զօրք հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 14) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 29) 

Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն  (187 / 18)   

որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ  (193 / 36) 

  յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն (203 / 5) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ 

վերնագիրն այնուհետեւ զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ 

ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք համանման մարտակցօք (203 / 9) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն (206 / 9) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս 

յուղիղն  (210 / 14) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր 

կողմն  (210 / 22) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս  (212 / 31) 
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զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ 

կային այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել 

զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 7) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն   (220 / 27) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ  է(222 / 21) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին (225 / 31) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով (226 / 26) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 31) 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 28) 

  

ԱՅՆՉԱՓ        - 14 

  որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի քաջառաքինաբար 

կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին 

առ արարչական զօրութիւն, եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ 

կենցաղում եւ անուն պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (52 / 33) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 29) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 
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  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 16) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 9) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, (97 / 19) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս (99 / 17) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն 

անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն 

ծնողի (127 / 5) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել (145 / 17) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս (148 / 27) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել (206 / 29) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 2) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն 

տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ 

գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով 

ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 14) 

  

ԱՅՆՊԷՍ        - 67 

  եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 14) 
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  քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս, 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ 

կազմեցին զմիտս:  (53 / 12) 

  այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ  (57 / 6) 

  եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 18) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 32) 

եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ 

խաղան:  (84 / 17) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ 

էրո՞ւմ այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 13) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 9) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 4) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 

  «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային 

Մովսէսի»:  (102 / 1) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 4) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27) 
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  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, 

քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 9) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ,  (114 / 28) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց 

(118 / 3) 

զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է 

գործակ  (118 / 32) 

  այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա 

տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 5) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, (120 / 15) 

  եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 30) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան  (123 / 10) 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 19) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 1) 
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  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 16) 

  այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն, որպէս 

ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 7) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, (132 / 1) 

  զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով 

կնատ եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի (137 / 10) 

եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 10) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց  (139 / 7) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 16) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 25) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ 

սպասաւորի  (174 / 1) 
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  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն 

եւ այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն 

եւ յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 11) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 24) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 22) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ (191 / 3) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն (192 / 18) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 14) 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ 

կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 28) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան, 

որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ, 

եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն հանդիպեցայ. 

եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի, բայց միանգամ եւեթ 

այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն ի վերուստ 

հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն արարի գնացս 

իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն, եեւ 

պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ 

զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 12;  198 / 14;  198 / 20) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի 

եւ այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 17) 



215 
 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար 

հաստատութեամբ, այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն 

ամբոխեալ շարժէր (206 / 19) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն (210 / 13) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 

  անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին 

եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս 

սատակէին (212 / 27) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 10) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 23) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 18) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց (226 / 12) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ 

պարգեւեացն զայնպէս բարեբախտիկ պայծառութիւնն (62 / 4) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն  (32 / 20) 

  

ԱՅՆՊԻՍԱԲԱՐ          - 2 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 15) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

(219 / 28) 
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ԱՅՆՊԻՍԻ     27 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն, որ այնպիսի իմն 

զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով (50 / 31) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով 

պատմութիւնս, այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ 

զիւրեանցն ցուցին իմաստութիւն (55 / 30) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ 

տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 12) 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք 

անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 25) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն (179 / 13) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 22) 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 25) 

զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 6) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան  (36 / 34) 
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  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն (47 / 29) 

   զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ միանգամայն վերջին 

թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 8) 

  իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի  (54 / 17) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել 

արարիչ  (85 / 27) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ. որպէս եւ առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 6) 

զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն 

կիրք:  (226 / 2) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին (116 / 7) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 19) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց  (37 / 18) 

  այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք ի 

զօրավարութեան:  (80 / 26) 

ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (87 / 2) 

  այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս (125 / 3) 
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  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան 

զչարացն այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ 

միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 5) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք 

կարծել այնպիսում հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուածով՝ զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն, ոյք թէեւ հեռի ի 

պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ 

ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի 

պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ 

հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 1) 

  

ԱՅՆՔԱՆ         - 37 

  նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան 

գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 20) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 12) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 17) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն (51 / 14) 

   սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասց (96 / 12) 
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  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 22) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 15) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն  (120 / 17) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն 

ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 2) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 15) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  բայց այնքան միայն, որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ 

արեւ:  (189 / 18) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ  (190 / 11) 
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  այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 13) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել (196 / 10) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն (208 / 30) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 27) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ (213 / 29) 

  . եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին վայելչական 

մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 11) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի, մինչ 

զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 8) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի  (231 / 11) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի 

մերս  (82 / 16) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի  (67 / 7) 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 15) 

  մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ 

կամաց ցայնքան  (114 / 32) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին (191 / 28) 
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եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 2) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 18) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն  (234 / 24) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով 

կատարող, ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 6) 

ԱՅՈ    - 3 

  այո այս արդեօք լիցի եղեալ (63 / 27) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ  (231 / 14) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս (235 / 30) 

  

ԱՅՊԱՆԵԼԻ   - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

  

ԱՅՍ    - 302 

  Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից:  (30 / 23) 

  եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 28) 
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  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 11) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 15) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի (35 / 4) 

  Արդ զանազանութիւն այս է խրատու:  (44 / 10) 

  քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 26) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24) 

  Բայց այս գործ եղեւ (48 / 20) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով 

(53 / 23) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 1) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել…  (54 / 11) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի (62 / 11) 

  այո այս արդեօք լիցի եղեալ (63 / 27) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն (65 / 21) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  Եւ զի այս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 /      



223 
 

Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ (67 / 20) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս  (67 / 29) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կար (72 / 5) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 8) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ   (72 / 28) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա (74 / 4) 

  եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ (74 / 34) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 18) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական 

(77 / 12) 

ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի 

ապականացու վարուց ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 27) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ  (78 / 23) 



224 
 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ, (79 / 20) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս  (80 / 31) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ  (82 / 15) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել (92 / 3) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի չարացն 

պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն 

հոգացեալ այս յօրինէր բեմ (94 / 3) 

  եւ այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի (99 / 11) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց (104 / 21) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 32) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան 

առ այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4;  112 / 5) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին 

մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 27) 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն 

անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 27) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ,  (134 / 30) 
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  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն (136 / 21) 

  ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 23) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 23) 

  այս զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց (147 / 8) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, (151 / 4) 

  այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի 

պահելոյ:  (158 / 24) 

  Արդ՝ բաժանումն այս է բարառնութեան:  (185 / 14) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն (188 / 27) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, (189 / 1) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից (189 / 9) 

  Եւ զի այս այսպէս   (191 / 16) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ (192 / 4) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այսոյն եւս իմոց լինել երեսաց, այսու ի ներքս 

մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 7) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան (195 / 25) 

  եւ այս է վեհեգունիս փառաց  (197 / 26) 
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  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 11) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն (200 / 2) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

(212 / 14) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի (216 / 10) 

  Արդ բաժանումն այս է դրութեան:  (222 / 2) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 16) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, (231 / 28) 

  Եւ եւս իրաւացի այս (237 / 32) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի (238 / 6) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 10) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս տարահաճելի:  (241 / 20) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց (247 / 30) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ 

բլուրս  (91 / 11) 
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  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 8) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն (199 / 18) 

եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին 

(214 / 25) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 7) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ 

էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ 

իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս (92 / 28) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 14) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ յարքունական 

կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի  (113 / 31) 

  վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 27) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 25) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27) 
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  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի  (134 / 16) 

վասն այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա 

ըստ կարի:  (142 / 11) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, (148 / 18) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ (158 / 2) 

  եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն ողջախոհութեան 

ստուգեսցի:  (162 / 28) 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ 

նմանապէս այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 2) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ 

վերակացութեան այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս 

ամուսնութեանն փութացան կազմել (72 / 13) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ (83 / 7) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն (85 / 33) 

  զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 31) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն 

լիութիւն  (172 / 9) 
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  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս (180 / 8) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի (180 / 21) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 5) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 8) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի (222 / 18) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ(235 / 27) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն  (32 / 2) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր,  (32 / 32) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է:  (33 / 3) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով, (38 / 26) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն  (41 / 18) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 
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մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ (45 / 24) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս (50 / 34) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս  (52 / 32) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է (54 / 22) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ (55 / 1) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն  (60 / 11) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, (61 / 16) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, (66 / 13) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 25) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 16) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել (72 / 12) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 26;  73 / 30) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց 

դատաստան  (74 / 32) 
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  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի  (76 / 9) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 2) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 17) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 4) 

  եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր (86 / 7) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 31) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն (92 / 12) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 12) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր  (98 / 26) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 6) 
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  զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս 

երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  զայս մերումս շնրհեաց ազգի:  (131 / 8) 

  ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի (133 / 21) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն (136 / 28) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ (147 / 2) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն (148 / 33) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս (149 / 18) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

   եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 23) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ  (158 / 28) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  

  

Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 
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  Եւ թող զայս (188 / 4) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանե  (197 / 20) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց (204 / 25) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 16) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդ  (206 / 9) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս (206 / 16) 

  Եւ զայս  օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն  (208 / 3) 

  եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով   (213 / 6) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ, հարկեցայ եւ ձեզ 

պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 14) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցա (215 / 27) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն  (229 / 24) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, (232 / 25) 

  զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես  (237 / 23) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտ (237 / 26) 
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  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 4) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 7) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս (54 / 29) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ 

զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի 

խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն 

նուազանալ յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 28) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան (177 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր յիշեցեալ 

ինձ բարեբախտութիւնքն  (198 / 1) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 
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  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 12) 

  եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան (229 / 30) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն (234 / 28) 

  եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 24) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 22) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք (118 / 24) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ (133 / 33) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, օրինակ իմն 

ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ 

յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն 

վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 1) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 1) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 16) 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 
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  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել 

(228 / 11) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս (70 / 13) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 10) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, 

երկուք այսոքիկ են (164 / 20) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 6) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 

  Այսոքիկ տեսութեամբք միայն ըմբռնին:  (221 / 17) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 24) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 24) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ  (40 / 14) 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 12) 
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  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու (56 / 10) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն 

փութայ այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն  (85 / 34) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց  (89 / 27) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 19) 

ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ 

առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 2) 

ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 5) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ 

զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 1) 

սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 11) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 14) 
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  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց (187 / 9) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն  (194 / 18) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ  (212 / 1) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր (217 / 17) 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ 

երկուց այսոցիկ անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ 

զերկուց այսոցիկ չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարակա (232 / 23) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք 

երկուց այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 26) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս 

(69 / 24) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել  (88 / 14) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 
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  Եւ ապա թող զայսոսիկ, (101 / 19) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին  (212 / 25) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին 

զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի 

յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 13) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն, (224 / 28) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն  (227 / 20) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս  (50 / 14) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, (61 / 17) 

  իրօքս այսոքիւք. նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին 

տիրեմք հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, 

որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 2) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 26) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն (155 / 19) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 20) 
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  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 6) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա 

երիւքս այսոքիւք զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին 

զօրութեամբ՝ ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ 

հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

(217 / 12) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք.  (223 / 27) 

  եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 4)    

ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 27) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 2) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ 

ճակաճանութիւն  (73 / 32) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստան (74 / 29) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 22) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել  (77 / 10) 

  եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 
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  ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 16) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 12) 

  յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս (87 / 15) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորոգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի 

թռչունս յայս, գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 

Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, 

(99 / 10) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ  (139 / 26) 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, (197 / 7) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից,  (80 / 4) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ 

յերկուս յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս 

առ ի ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Քանզի ուր սիանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 6) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն 

փառաւորեալ սպասաւորի  (173 / 28) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 20) 
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  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս (187 / 28) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազ  (220 / 27) 

  

ԱՅՍԲԱՐ         - 1 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 21) 

  

ԱՅՍԳՈՒՆԱԿ  - 6 

    որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ բարութեամբք 

յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն 

զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 26) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, (68 / 6) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 30) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 23) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 19) 

  

ԱՅՍԻՆՔՆ, ԱՅՍ ԻՆՔՆ   - 2 
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  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ 

այր՝ այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն 

անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 27) 

  

ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ            - 6 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց  (75 / 20) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել (88 / 14) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ  (191 / 16) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան  (231 / 22) 

  

ԱՅՍՉԱՓ        - 3 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն   (127 / 14) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց  (237 / 4) 
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ԱՅՍՊԷՍ        - 97 

  Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 9) 

  զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 21) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս (33 / 18) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր (40 / 8) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ (42 / 9) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 3) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի  (50 / 23) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ (54 / 11) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով…  (55 / 10) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 28) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 
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  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք. այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր 

ախորժակք (58 / 14) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

  Եւ զիայս այսպէս է  (67 / 12) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին 

պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 5) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 

  եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 12) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 19) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 20) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 31) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 4) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս 

գտցի  (100 / 10) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս (102 / 18) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն  (106 / 32) 
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  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 22) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ, զի՞նչ եւս ոք առ սա ի 

մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 4) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել (110 / 14) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս (111 / 8) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 11) 

  այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս ամենեցուն երկիր 

(112 / 20) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 29) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, (113 / 29) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 8) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 29) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ երեւեցաւ 

ազգ:  (122 / 6) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 
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վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 29) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն 

առաջին այսպէս վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն 

կալուածոց:  (135 / 29) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, (137 / 19) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն (138 / 21) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի.  (140 / 32) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 10) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (146 / 17) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, (146 / 31) 

  եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 15) 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 16) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 6) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք, (151 / 33) 
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  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 19) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ  (159 / 14) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 13) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 13) 

  Այսպէս.  (164 / 31) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 21) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ 

եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս 

ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով 

աշխարհի:  (168 / 30) 

  որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթասութիւնք 

(173 / 13) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16) 
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  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

(187 / 4) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ… (191 / 16) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 4) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ 

ազգէ  (198 / 17) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 25) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

(212 / 14) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան  (216 / 10) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 
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օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել (223 / 30) 

  որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ (225 / 9) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

  որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ (229 / 4) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ 

(229 / 17) 

   որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան  (231 / 5) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ օգտակար 

միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ 

մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 16) 

եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս  (233 / 23) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 28) 

  որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ զանսովորս՝ 

սովորականս (235 / 22) 

  որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն (237 / 14) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ 

երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր 

իղձս բաղձանաց:  (238 / 6) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 15) 
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  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 8) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  

ԱՅՍՊԻՍԱԲԱՐ          - 5 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար զանազանելով 

վերաբերութեամբ, վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է 

սիրելութիւն:  (31 / 13) 

  գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ 

անպիտանութեամբ այսպիսաբար կրթութեամբ:  (126 / 4) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 9) 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն 

բերկրութեան այսպիսաբար իմն վայելիւք:  (186 / 17) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ,  (233 / 8) 

  

ԱՅՍՊԻՍԻ     - 43 

Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 7) 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 19) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 20)       

Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 13) 
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յառեսցուք գիտել քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ (51 / 23) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ (62 / 17) 

իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք 

զրուցելով:  (65 / 24) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ:  (78 / 28) 

  ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս 

խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 17) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ (119 / 27) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 11) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 27) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 7) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 14) 

Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս  (170 / 13) 
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  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին (183 / 6) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ (193 / 27) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 27) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին 

իսկ այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն 

զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 

սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 3) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 2) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 13) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 17) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագե (226 / 3) 

ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 7) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ 

անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 25) 
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  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամբշնորհեաց պարգեւ (108 / 9) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 12) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ  (232 / 35) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն 

վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ, (115 / 17) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն 

զանձինս յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ  (161 / 17) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 24) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն226 / 20) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի 

առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 1) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն  (135 / 24) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին (94 / 23) 

  յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 8) 

  

ԱՅՍՐ ԱՆԴՐ  - տե՛ս ԱՅՍ գլխաբառի տակ  ընդգծված են 
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ԱՅՍՐ  ԵՒ ԱՆԴՐ  - տե՛ս ԱՅՍ գլխաբառի տակ  ընդգծված են 

  

ԱՅՍՔԱՆ         - 22 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս  (59 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ 

գլուխ   (62 / 26) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար  (82 / 21) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, (127 / 3) 

  որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ չարեաց, 

(129 / 19) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն 

վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 /      որ 

երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 24) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 1) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն  (52 / 10) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց (86 / 28) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց  (92 / 23) 
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  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած (123 / 27) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատե  (187 / 31) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ 

(83 / 14) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 3) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ  (172 / 19) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 25) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի 

տեսանելն զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ 

զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 19) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 32) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք:  (55 / 14) 

  

ԱՅՍՕՐԻՆԱԿ            - 1 

եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 15) 
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ԱՅՐ    - 43 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ 

առ այր մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է 

մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն 

պահեսցէ  (72 / 16) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ   (72 / 29) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ 

մահաշունչ այր՝ զհակառակսն գործելով:  (76 / 24) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 32) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է 

կորնչել այր, դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ 

տեսութենէ:  (84 / 10) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ (87 / 20) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին 

ծնաւ այր՝ այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս 

գտցի, այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն 

պահեաց զաւանդութիւնս, (100 / 11) 
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  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ,  (101 / 27) 

բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 8) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 9) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին, եւ 

յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 16) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, (64 / 13) 

եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 23) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն  (74 / 23) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու 

սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ  (73 / 6) 
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  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 9) 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 20) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ 

բաժանողի առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ 

վեհագոյն առնս՝ բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 16) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 23) 

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատարարարէր վարդապետութիւնս (41 / 7) 

  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից 

եւս արանց (87 / 5) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս 

հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 24) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 17) 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս (208 / 14) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն (220 / 27) 
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  թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս 

շահից արանցն վաստակոց (235 / 7) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին, (75 / 8) 

  աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 24) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք 

լինէին արք եւ կանայք  (208 / 10) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն 

առին արքն  (115 / 10) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 14) 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն նորա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր  (73 / 9) 

  

ԱՅՐԱՍՊԱՆ   - 1 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ (86 / 31) 

  

ԱՅՐԻ  - 3 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի համարձակապէս 

առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 11) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ 

թափառանաց  (78 / 10) 
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  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի 

մտաց զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 4) 

  

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 11) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ 

ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

  Աստանօր յատուկ իրիս է այցելութիւն:  (221 / 5) 

  

ԱՆԱԳԱՆ         - 5 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար (79 / 21) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն 

կամ անագան զտածսն (143 / 23) 

  անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  

ԱՆԱԳՈՐՈՅՆ - 2 
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  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք (78 / 3) 

  

ԱՆԱԶԴԱԿԵԱԼ          3 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ 

կացի անազդակեալ ի քաղաքի (31 / 29) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի 

շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 25) 

  

ԱՆԱԽՏ          - 1 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն (75 / 26) 

  

ԱՆԱԽՏԱՊԷՍ           - 1 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 16) 

  

ԱՆԱԽՏՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 8) 

  

ԱՆԱԿՆԿԱԼ    - 1 
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  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց (246 / 26) 

  

ԱՆԱՂՏ           - 1 

  հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 25) 

  

ԱՆԱՃ  - 1 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ  (107 / 18) 

  

ԱՆԱՇԽԱՏ     - 2 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն 

առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 25) 

իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 3) 

  

ԱՆԱՉԱՌ        - 3 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի 

ձերդ անաչառ զդա մատնեաց բեմ (83 / 18) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ 

(92 / 1) 
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ԱՆԱՊԱԿ        - 6 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ 

ունի անապակ չարութիւն  (140 / 18) 

  եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք 

պատանդեալ   (147 / 24) 

  դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ 

վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 20) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի 

կիրս զանապակ չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 4) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 23) 

այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 7) 

  

ԱՆԱՊԱԿԱՆ   - 3 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 16) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ (157 / 32) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (195 / 33) 

  

ԱՆԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 
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բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 27) 

  

ԱՆԱՊԱՇՏԱՒ - 1/գուցե ԱՆԱՊԱՇԱՒ՞/ 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 

  

ԱՆԱՊԱՏ        - 4 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 21) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 30) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  

ԱՆԱՌԱԿ        - 5 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, 

եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ (83 / 13) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 
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տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան (125 / 2) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ 

փառամոլեալք յանառակ շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա 

վարկանելով լինել բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 13) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (32 / 32) 

  

ԱՆԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, եւ այլ եւս 

զանազան անառակութիւնք, զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար 

(142 / 8) 

  

ԱՆԱՌԻԿ        - 5 

  այլ եւ իշխանք յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 20) 

  որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին 

խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 14) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջայայտ   (182 / 13) 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի 

մէջ անառիկ ամրացեալ խաղաղութեան  (218 / 26) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 9) 
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ԱՆԱՌՆԵԼԻ    - 1 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի 

յոյժ յանառնելեացն գոլ(67 / 5) 

  

ԱՆԱՍՆԱԲԱՐՈՅ        - 2 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ 

նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ (129 / 21) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 24) 

  

ԱՆԱՍՆԱԿԱՆ - 8 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք (71 / 20) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, եւ 

զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ 

իջուցանել յանասնական անկարգ խառնակութիւն  (73 / 33) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 8) 

  արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 23) 
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  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 7) 

  

ԱՆԱՍՈՒՆ       - 15 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում ժամանակաց 

օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 8) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  եւ բերանն զօրէն անասնոց անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 33) 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 19) 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն 

մեռելոտի անասնոց:  (151 / 29) 

  եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ եւ մարդկան եւ անասնոց, (168 / 32) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 1) 

  ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի 

ջոլիրս անասուն կենդանեացն (86 / 17) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, 

ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ 

մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ 

յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 29) 
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  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն 

իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 19) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, 

եւ զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ 

բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 29) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 22) 

  

ԱՆԱՐԱՏ        - 2 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 29) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի 
յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 

  

ԱՆԱՐԳ           - 2 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 21) 
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զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի (186 / 19) 

  

ԱՆԱՐԳԱՀԱՏԵԼԻ      - 1 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել 

նմանապէս անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  

ԱՆԱՐԳԱՆՔ    - 2 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 11) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 30) 

  

ԱՆԱՐԳԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  

ԱՆԱՐԳԱՍԻ    - 1 

           Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր                  իրացն խազմութեամբ (144 / 16) 

  

ԱՆԱՐԳԵԼ       - 5 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս (133 / 13) 

ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս, (162 / 6) 
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  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ 

ցանկութեանցն անարգել մեղկութիւն (181 / 22) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս 

տայ անարգել բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի 

յաշխարհայս  (199 / 20) 

            Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 13) 

  

ԱՆԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 1) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան (197 / 25) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ, որ արժանի արդարեւ 

աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ տարօրէն չարութեամբ 

զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ իջանելով 

յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 23) 

  

ԱՆԱՐԳՈՒ       - 1 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ, որք հարազատ առ ի յարենէցն 

ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման 

սոցայցն ասացեալ չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 31) 

  

ԱՆԱՐԳՈՒԹԻՒՆ         - 4 
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  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց, ոյք 

պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ ատելութեանն, 

մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման չարեաց:  (190 / 8) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին (191 / 29) 

  այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի 

բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց (34 / 34) 

  

ԱՆԱՐԴ           - 1 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբար (144 / 3) 

  

ԱՆԱՐԴԱՐԱԿ - 1 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան 

է զանարդարակ շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ 

միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 12) 

  

ԱՆԱՐԴԻԼ      - 3 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ (190 / 33) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր (40 / 8) 

որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ  (120 / 35) 
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ԱՆԱՐԺԱՆ      - 8 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ 

զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 23) 

  եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն (91 / 5) 

յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 8) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 8) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի 

զօրականացն անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին 

իսկ ոչ:  (192 / 3) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա 

եւ զանարժան խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 30) 

իբրու ոչ ըստ աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն 

մեծարգի ջերմութիւն (158 / 14) 

  

ԱՆԱՐԺԱՆԻ   - 1 

  իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու 

իրաց, անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին 

օգտակարացն հաւակք:  (148 / 21) 

  

ԱՆԱՐԻ           - 8 

  եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ 

զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, (32 / 22) 
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  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 20) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 32) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ 

սոցա անարի խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 24) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս 

եւ զանարի տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ 

յառաջասացն ձայնին (127 / 15) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 24) 

  վասն զի զորս ի ներսն արգելեալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, 

գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 27) 

  

ԱՆԱՐՈՒԵՍՏՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն 

եւ անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, 

յինչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 8) 

  

ԱՆԱՐՈՒԹԻՒՆ           - 10 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 18) 
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  միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ  (100 / 25) 

  որ պատճառքն են անարութեան  (122 / 13) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, (209 / 2) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 23) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, (231 / 29) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, 

ընչկենու յանարութիւն:  (145 / 15) 

  

ԱՆԲԱԺ           - 7 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  վասն զի անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ 

մայրեացն, եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս 

ապալեր եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 8) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի  (147 / 28) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ  (176 / 25) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 
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անխտրութենէ, վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին 

հաղորդութենէ (226 / 10) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս  (171 / 11) 

  

ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ           - 2 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 28) 

  

ԱՆԲԱԺԱՑԵԱԼ           - 1 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ 

խորհրդաբար անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն 

կատարմանէ:  (117 / 10) 

  

ԱՆԲԱՂԱՅ      - 3 

որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 18) 

  

ԱՆԲԱՂԴԱՏԵԼԻ        - 2 
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  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս, 

ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն 

իրս:  (147 / 8) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 

  

ԱՆԲԱՆ           - 23 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան (150 / 16) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ  (176 / 25) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 4) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն (91 / 26) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն 

եւ անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 24) 
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  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ (164 / 19) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ 

սատակէին  (210 / 27) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ 

զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 7) 

  որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 14) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 21) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 4) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին 

ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն  (212 / 9) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 20) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, 

եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 
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              Քանզի զայս եւ յանբան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան 

զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 1) 

Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք ընդ 

անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

  

ԱՆԲԱՆԱԳՈՅՆ          - 2 

  այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ ամենեւին 

յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 7) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 13) 

  

ԱՆԲԱՐ           - 1 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբար (144 / 3) 

  

ԱՆԲԱՐԳԱՒԱՃԱԳՈՅՆ          - 1 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  

ԱՆԲԱՐԵԿԱՄ - 1 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  

ԱՆԲԱՐԵՔԱՎԱՅԵԼՈՒՉ        - 1 
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  ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 28) 

  

ԱՆԲԱՒ            - 19 

որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 22) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ 

մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ բարութեան:  (48 / 33) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն 

եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 20) 

«Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել 

զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 12) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց… 

(96 / 4) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 4) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս 

(143 / 12) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 31) 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 19) 
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  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 20) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան  (214 / 3) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. 

ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել 

տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ 

միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 21) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս 

(50 / 33) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 31) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15)      

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս (86 / 13) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 11) 

  

ԱՆԲԱՒԱԳՈՅՆ           - 1 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ 

միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 30) 
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ԱՆԲԱՒԱՆԱՄ  - 2 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք, զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն 

իրագործութեան մասունս եւ ասել անբաւանամ (240 / 12) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք (243 / 12) 

  

ԱՆԲԱՒԱՊԷՍ  - 1 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ 

ոչ անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

  

ԱՆԲԱՒԱՑԵԱԼ            - 1 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք. բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու (205 / 27) 

  

ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 9) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել:  (227 / 9) 

  

ԱՆԲԵՂՆԱՒՈՐ           - 1 

ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 33) 
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ԱՆԲԵՐՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար 

վտանգ անբերութեանն, (226 / 15) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 

յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 27) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն (54 / 24) 

  

ԱՆԲԺՇԿԱԿԱՆ          - 2 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս, 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 27) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի 

իմոյ անբժշկականս հարուածոց, (246 / 31) 

  

ԱՆԲԺՇԿԵԼԻ - 2 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար 

արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ 

զհասարակիս աւելորդ յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

  որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ հեղգութեան նշանակ (138 / 16) 

  

ԱՆԲԻԾ          - 2 
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  զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ 

եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 10) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 21) 

  

ԱՆԲՆԱԿ         - 1 

միշտ անբնակ իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ 

վայելչականն իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

  

ԱՆԲՆԱԿԱՆ    - 4 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ թէ եւ 

սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն  (132 / 10) 

  այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ զանսովորս՝ սովորականս 

(235 / 22) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն 

եւ զանբնականս զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս 

կացուցանէ ամենեցուն  (233 / 24) 

  

ԱՆԲՈՅԺ        - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի 

քրտունք,  (241 / 7) 

  

ԱՆԲՈՒԺԵԼԻ  - 1 
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  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք 

գոլով անբուժելի վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 4) 

  

ԱՆԳԱՄ           - 55 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 19) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 21) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. (49 / 29) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ եւ 

վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ 

խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 19) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ (50 / 20) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, 

թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ 

բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 23) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել 

անցից  (54 / 28) 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ 

բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 27) 
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  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել 

բարկութենէ:  (66 / 24) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 5) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր 

զօտարացն անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

  բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 32) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ 

եզ անգամ կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի 

միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 19) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել (92 / 24) 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 10) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ 

զարմանալ անգամ կարասցէ (96 / 14) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 25) 

որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 9) 
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  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 

  մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց 

ցայնքան, որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 31) 

  եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց վշտըմբեր 

աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն, վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք 

բնաւորեցան լինել:  (116 / 26) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 11) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 10) 

  եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 18) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 12) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք (128 / 7) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, հանդերձ անտանելի 

վնասակարութեամբ:  (130 / 10) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 

որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս 

լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 13) 



288 
 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 19) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն (163 / 19) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ 

բազում անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 10) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց, յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի 

բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան 

գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն (176 / 27) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ 

բազում անգամ զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն 

կարողապէս եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 34) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 3) 

  զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, (199 / 32) 

եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ 

թաղման անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 
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  եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ 

զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 8) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ 

ճայթիւն հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի 

անձեռնընտելիցն առնել (214 / 23) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեա (219 / 31) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք  (225 / 4) 

եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (236 / 1) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման (236 / 10) 

  

ԱՆԳԷՏ           - 1 

  միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 22) 

  

ԱՆԳԹԵԼԻ      - 1 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  

ԱՆԳԻՏԱՆԱԼ - 1 

  դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ 

զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  

ԱՆԳԻՏԱՆԱՄ - 4 
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  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 24) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն (48 / 2) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է, եւ ոչ 

ոք անգիտանայ, (67 / 8) 

  յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 18) 

  

ԱՆԳԻՏԱՍԱՐԱՍ        - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ ելով 

ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 

  

ԱՆԳԻՏԱՑԵԱԼ           - 1 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 14) 

  

ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ        - 6 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, 

ակամայ անգիտութեամբ գործեաց մահ (77 / 17) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի 

խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն (130 / 17) 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի 

կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ 

յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով (143 / 25) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն  (136 / 21) 
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  որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ(32 / 26) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց 

այսոցիկ անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  

ԱՆԳԻՐ           - 1 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  

ԱՆԳՆԱԼԻ       - 1 

  եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ  (198 / 15) 

  

ԱՆԳՈՍՆԵԼԻ  - 1 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 8) 

  

  

  

ԱՆԳՈՐԾ        - 2 

  թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն 

տաղտկանք հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  

ԱՆԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ     - 4 
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  այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ 

աւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 

  որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի 

դերեւանս անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 4) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 9) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն  (242 / 17) 

  

ԱՆԳՈՒՍՏ       - 1 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք (34 / 26) 

  

ԱՆԴ/մկբ./      - 28 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 1) 

  տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս   (48 / 5) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ 

կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր 

ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան  (67 / 29) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 
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  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 26) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 16) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս (86 / 11) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 29) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 3) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի (123 / 5) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել 

գնացս  (130 / 29) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

(131 / 1) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 27) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. (185 / 1) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, (206 / 28) 
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  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ (214 / 7) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն  (217 / 6) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս:  (219 / 9) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ,   (229 / 20) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ  (248 / 17) 

  

ԱՆԴ/գոյ/        - 1 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

  

                                                                                                                                            

                                                                                                                             ԱՆԴԱԴԱ

Ր - 12 

  մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս  (111 / 26) 
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  զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն   (116 / 30) 

անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն  (120 / 16) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ 

ըստ անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով (133 / 20) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն 

(147 / 24) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ 

եւ անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց, եւ ի 

ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ. եւ ի վերուստ 

բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային 

սահանացն խռովեցուցանէ  (148 / 9;  148 / 12) 

առ ի զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի 

բանական եւ ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 12) 

  

ԱՆԴԱՄ           - 7 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ. եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն 

արարեալ մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց 

երկրի եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց  (93 / 16;  93 / 16) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի 

դէմսն, եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 7) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 10) 
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  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցանէ  (148 / 14) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն 

(125 / 1) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն 

ծածկել անդամս (211 / 27) 

  

ԱՆԴԱՆԴԱՂ   - 4 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս 

զիւրով անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 11) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 

  

ԱՆԴԱՆՕՐ     - 1 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն (126 / 32) 

  

ԱՆԴԱՍՏԱՆ   - 15 

  եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ (127 / 11) 
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  որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն 

կամ զամառն  (95 / 8)       

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց (33 / 4) 

  զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց 

պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, եւ 

զխստագոյնս անդաստանացն փութայ կակղել (111 / 9) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 12) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 9) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ 

զդերեւացեալն անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի 

փշաբերութեանն չարութիւն:  (125 / 26) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 26) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս (109 / 11) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ 

զհիւթեղ անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 16) 

  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան,  (244 / 13) 
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ԱՆԴԷԱՅ         - 1 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս 

ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից (86 / 17) 

  

ԱՆԴԷՆ           - 43 

   եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է, զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ 

սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի 

աղէտըս եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին 

ի կենցաղոյս:  (48 / 5) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 25) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 

  եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ(81 / 16) 

  անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի 

նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 2) 

  ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր 

եւ անդէն բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ 

ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ 

արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 15) 
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  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 20) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 25) 

  անդէն արգելեալ չարութեանն լինէր գործ.  (97 / 32) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, (98 / 16) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն, որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 

եւ է երբեմն բնաւորականաւն անդէն յանկարծակի պարփակեալ 

մառախղով(137 / 12) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն (142 / 4) 

  անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն  (143 / 24) 

  անդէն գրաւէ եւ յերկչոտութիւն (145 / 10) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 13) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 7) 
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  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն  (166 / 32) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 11) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին  (192 / 9) 

   որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

  որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել  (195 / 28) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք (203 / 9) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան  (204 / 7) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի 

բախեալ անդէն ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 22) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն 

տիրէ  (207 / 25) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ 

սատակէին  (210 / 26) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց, որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել 

նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 12) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն  (212 / 19) 

որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ (213 / 5) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային (214 / 25) 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝   (218 / 4) 

  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն 

հաւատային հատուցումն:  (220 / 17) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 14) 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն 

անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 2) 

  եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի 

պատրաստութիւն:  (232 / 12) 

  

ԱՆԴԷՆ ԵՒ ԱՆԴ  -  տե՛ս ԱՆԴԷՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՆԴԷՆ ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ  - տե՛ս ԱՆԴԷՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՆԴԻ  - 1 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն(212 / 9) 

  

ԱՆԴՆԴԱՅԵՂՑ          - 1 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 17) 
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ԱՆԴՆԴԱՅԻՆ - 1 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի (219 / 24) 

  

ԱՆԴՆԴԱՍՈՅԶ          - 1 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

  

ԱՆԴՈՐՐ        - 2 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր յիշեցեալ 

ինձ բարեբախտութիւնքն  (198 / 2) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

  

ԱՆԴՈՐՐԵՄ   - 1 

  զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 23) 

  

ԱՆԴՈՒՆԴ      - 5 

  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 26) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն (199 / 12) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր  (207 / 26) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 18) 
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ԱՆԴՈՒՍՏ      - 22 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ  (41 / 5) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ 

յառաջխաղացումն (41 / 27) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ չափաւորապէս, եւ 

զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն 

արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան  (58 / 33) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ … (72 / 20) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ 

յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն  (86 / 15) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ 

հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի (98 / 20) 

  եւ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն 

պահել:  (110 / 17) 

  եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 10) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

   որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (122 / 31) 
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  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ (213 / 5) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 15) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն 

կալեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ 

յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  (230 / 30) 

  եւ անդուստ ի վիշտս ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ 

զաստեղացն յածմունս ըստ ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 21) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց (219 / 32) 

  

ԱՆԴՍՏԻՆ      - 8 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին (32 / 4) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 11) 

  յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ 

նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 10) 

  այլ ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ 

մանունց տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 29) 
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որ յատուկ նմա եւեթ պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն 

վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ (115 / 16) 

   որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 

սքանչելագործ մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 34) 

անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն համաջնջական 

սովորութիւն:  (136 / 19) 

  այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 19) 

  

ԱՆԴՐ  - 22 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 8) 

  թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 8) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան 

զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի բերան անողորմ 

զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն տանել 

հինահարութեամբ (81 / 24) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս 

եւ անդր եւս վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 11) 
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  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց  (93 / 17) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 14) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 9) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին (214 / 26) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կա (215 / 3) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 7) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն (220 / 27) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ 

յիշատակ անդրեօքն, (118 / 11) 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻԼ        - 1 

  եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի 

նոյն անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 9) 

  

ԱՆԴՐԱՆԱԼ    - 1 

առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 29) 

  

ԱՆԴՐԱՆԱԼԻ - 1 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

  

ԱՆԴՐԱՆԻԿ   - 1 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն 

սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի 

եւ ի սուրբ կուսէն (241 / 29) 

  

ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻ           - 2 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

զի զոր սակաւուցն առաջի քակեցի, առաջի բիւրուց եւ 

բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման 

(197 / 1) 

  

ԱՆԴՐ ԵՒՍ – Տե՛ս ԱՆԴՐ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՆԴՐԷՆ         - 15 
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  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն 

(50 / 10) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 5) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ 

յիւրն անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն 

ամփոփեալ:  (157 / 5) 

զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ յաղագս 

փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս 

եւ անդրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ 

ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ  (197 / 18) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն 

արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն (198 / 18) 

եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք (206 / 34) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին (208 / 4) 

  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր 

բանակ:  (210 / 20) 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 3) 

  այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ 

փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ 
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զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ 

զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 31) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել (223 / 20) 

  

ԱՆԵՂ  - 1 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս (241 / 21) 

  

ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ  - 1 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 27) 

  

ԱՆԵՐԿԲԱՅ    - 4 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 9) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 10) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 26) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 29) 

  

ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ     - 4 
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  եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 25) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 33) 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 19) 

  

ԱՆԵՐԿԵՂՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային 

անհոգ հանգիստ (147 / 16) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ 

զաւազակացն աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 23) 

  

ԱՆԵՐԿԻՒՂ,   ԱՆԵՐԿԵՒՂ - 6 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) 

եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ:  (209 / 5) 

  եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ (230 / 30) 

Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ ձիթոյն 

բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով  (181 / 32) 
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  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 4) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 8) 

  

ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԲԱՐ      - 1 

  համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 23) 

  

ԱՆԵՐԿՈՒՂՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 13) 

  

ԱՆԵՐԵՒԵԼԻ  - 2 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ 

եւ աներեւելի ծնողաց, (155 / 7) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 10) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ - 3 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ 

իբր աներեւոյթ որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 24) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 16) 



312 
 

հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր (186 / 25) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ    - 3 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (33 / 1) 

  երբեմն աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, եւ երբեմն 

յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 29) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 4) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱՆԱՄ   - 1 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 3) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱՑԵԱԼ  - 2 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, 

լինելով աստուածանման:  (187 / 6) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել 

եւ աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 

  

ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն 

յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն 

աղբերաց:  (200 / 8) 
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ԱՆԶԱՆԳԻՏԵԼԻ        - 3 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 18) 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 32) 

  

ԱՆԶԱՏ           - 1 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 7) 

  

ԱՆԶԱՐԴ        - 1 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 32) 

  

ԱՆԶԱՒԱԿՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր  (157 / 2) 

  

ԱՆԶԲԱՂ        - 1 
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  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային 

տեսութիւնսն:  (155 / 14)                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                                    

  

  

  

ԱՆԶԲԱՂԱՊԷՍ          - 1 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց (104 / 12) 

  

ԱՆԶԳԱԼ         - 1 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն(193 / 17) 

  

ԱՆԶԳԱԼԻ      - 2 

  եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս (150 / 13) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք (150 / 28) 

  

ԱՆԶԳԱՄ        - 1 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով 

հոյլք անզգամաց:  (128 / 21) 

  

ԱՆԶԳԱՄՈՒԹԻՒՆ      - 2 
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  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 3) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ 

կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 22) 

  

ԱՆԶԳԱՅ        - 1 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 19) 

  

ԱՆԶԳԱՅԱՑԵԱԼ        - 2 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն 

տրտմութենէ անզգայացեալ քարանալ (61 / 14) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք 

բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 28) 

  

ԱՆԶԵԽ          - 1 

  եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ զստացողսն 

դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս հաստատուն 

պահելով:  (106 / 17) 

  

ԱՆԶԵՐԾԱՆԵԼԻ       - 3 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս, յորում այժմ հասեալս 

ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ աղիտից 

սաստկութեան  (188 / 23) 
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  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն 

ամանակաց զանզերծանելի եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ 

յոյժ անզերծանելիք մնալով:  (215 / 16) 

  

ԱՆԶԷՆ           - 1 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 16) 

  

ԱՆԶՈՒԳՈՒԹԻՆ- 1 

  որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 21) 

  

ԱՆԶՐԱՒ         - 2 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի 

եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 21) 

Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 9) 

  

ԱՆԶՕՐ          - 1 

  այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր 

վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  

ԱՆԷ     - 1 
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  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  

ԱՆԷՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  

ԱՆԷԾՔ           - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ 

հակառակօք, անէծք հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ 

տաժանելի քրտունք, վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, 

եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 6) 

  

ԱՆԸՄԲԵՐԱԳՈՅՆ     - 1 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  

ԱՆԸՄԲԵՐԵԼԻ           - 2 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի 

նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն կիրս (89 / 28) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անըմբերելի  / 
բնագրում անընբերելի/   վտանգ, որ ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 19) 

  

ԱՆԸՄԲՌՆԵԼԻ          - 1 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ  (158 / 34) 
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ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐ     - 1 

  եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն 

առաւելութիւն:  (170 / 12) 

  

ԱՆԸՆԴՀԱՏ   - 4 

  այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 28) 

առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 

  անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ զսերմանեալն լինի  (176 / 20) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 18) 

  

ԱՆԸՆԴՈՍՏ   - 3 

  որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին 

խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 15) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ (114 / 21) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, 

եւ յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 8) 

  

ԱՆԸՆԿԵՐԵԼԻ           - 1 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 5) 
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ԱՆԸՆԿՃԵԼԻ - 1 

  զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս 

առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 12) 

  

ԱՆԸՆՏԱՆԻ   - 1 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց 

եւ անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (138 / 33) 

  

ԱՆԸՆՏԵԼ      - 1 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  

ԱՆԸՆՏԵԼԻ    - 1 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման (139 / 3) 

  

ԱՆԸՆՏԵԼՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 2) 

  

ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ - 2 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 16) 
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ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ     - 4/ տե՛ս նաև ԱՆՍՏԳՏԱՆԵԼԻ գլխաբառը 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել 

զվարս անըստգտանելի ճանապարհաց, (161 / 6) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով 

ամբաստանութիւն անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

  

ԱՆԹԱՌԱՄԵԼԻ          - 1 

  համայն եւ հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ 

մնացեալ սորա հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ, այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ 

շառաւեղս:  (107 / 18) 

  

ԱՆԹԱՐՇԱՄԵԼԻ       - 1 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ 

եւ անթարշամելի զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ 

պայծառազգեստ վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 18) 

  

ԱՆԹԱՔՈՒՍՏ - 2 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի 

լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին 

վայրք:  (66 / 31) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի 

թողացուցանելն անթաքուստ յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս 

ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն (214 / 30) 



321 
 

  

ԱՆԹԻՒ           - 8 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց  (42 / 1) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի 

ներքս անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 25) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 12) 

  այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի 

միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ 

բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից ծառայութեան:  (239 / 16) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց 

եւ զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 24) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ 

յաւէտ անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11) 

  այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 33) 

            Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն 

էառ գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ 

ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն 

համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 

  

ԱՆԹՈՒԵԼԻ    - 5 
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  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 21) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 26) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս 

եւս անթուելիսն (54 / 10) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց  (214 / 15) 

  

ԱՆԺՈՒԺԱՑԵԱԼ         - 1 

  յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս նորաերթիցեն դաւանք, 

եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեա  (190 / 14) 

  

ԱՆԺՈՒԺԿԱԼԻ           - 2 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս 

զեղուցանէ անժուժկալի վտանգս:  (140 / 23) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 

  

ԱՆԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ միանգամայն վերջին 

թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 5) 
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ԱՆԻԲԱՑ ԲԱՌՆԱԼԻ  - 1 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 5) 

  

ԱՆԻՄԱՍՏ      - 1 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս 

ամենայն անիմաստք, այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի 

չարաչար վանդումն:  (46 / 13) 

  

ԱՆԻՆՉ           - 1 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին  (48 / 26) 

  

ԱՆԻՐԱՒ         - 6 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի  (62 / 11) 

  զի ի մանկածուն կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն 

տուգանս:  (32 / 1) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 2) 

որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի 

եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 34) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 
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չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց  (235 / 5) 

  

ԱՆԻՐԱՒԱԲԱՐ           - 2 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն 

փոխէ անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 14) 

  ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ 

պաշտամանէն անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ 

զգործ:  (139 / 24) 

  

ԱՆԻՐԱՒԱՑԻ  - 1 

  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն (94 / 18) 

  

ԱՆԻՐԱՒՈՒԹԻՒՆ       - 13 

  եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ 

յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  (230 / 31) 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց 

կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 30) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 6) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց 

գործօնեայ  (145 / 16) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 8) 

եւ անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 28) 
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  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 2) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ 

հերքող անիրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 6)  

Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ 

չարագոյն անիրաւութեանցն պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ 

գազանի:  (127 / 25) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր 

յափշտակող անիրաւութեանցն սովորութեան, (203 / 32) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 15) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս… (74 / 5) 

  

ԱՆԻՒ   - 1 

   յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել, զի զօրէն աճառապինդ 

շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա ժամանէր (207 / 12) 

                   

ԱՆԼՈՅԾ        - 2 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 21) 

որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  

ԱՆԼՈՅՍ         - 1 
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  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 10) 

  

ԱՆԼՈՒՍԻՆ     - 1 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 3) 

  

ԱՆԼՈՒՐ          - 1 

  եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 

  

ԱՆԼՑՈՒՑԱՆԵԼԻ       - 1 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն 

եւ յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 29) 

  

ԱՆԽԱԿ          - 1 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

  

ԱՆԽԱՂԱՑ     - 1 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր (207 / 12) 
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ԱՆԽԱՌՆ       - 4 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 15) 

  եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք 

պատանդեալ   (147 / 25) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի (187 / 12) 

  

ԱՆԽԱՐԱԽ    - 1 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

  

ԱՆԽԱՐԴԱԽ - 3 

զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 34) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս 

(172 / 2) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս  (225 / 4) 

  

ԱՆԽԱՓԱՆ    - 8 
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  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց 

փութոյն անխափան կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք 

սովաւ անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 17) 

  եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 3) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 31) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն 

դարձեալ անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 19) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 14) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 

  

ԱՆԽԷԹ          - 1 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  

ԱՆԽՆԱՄ       - 3 
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  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին 

(151 / 25) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 33) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր 

զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 34) 

  

ԱՆԽՆԱՅ        - 9 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 28) 

որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարգեւ (108 / 10) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 17) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն  (192 / 18) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց 

մարդիկ անխնայ վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն (212 / 8) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց 

եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 20) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 24) 
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ԱՆԽՆԱՅԱԲԱՐ         - 1 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 10) 

  

ԱՆԽՈՆՋ       - 1 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ 

գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 30) 

  

ԱՆԽՈՏԱՆ     - 3 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ (158 / 29) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ 

միշտ անխոտան ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9) 

  

ԱՆԽՈՐԱՄԱՆԿԱԲԱՐ           - 1 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման 

ստացողին յողան, անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 21) 

  

ԱՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ    - 2 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի 

(54 / 16) 
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  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց. 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ չարահամբաւ 

եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ զագահութեան 

ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 22) 

  

ԱՆԽՈՒԶ        - 3 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 28) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (128 / 1) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, 

եւ անխուզ վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 6) 

  

ԱՆԽՌՈՎ       - 2 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 5) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  

ԱՆԽՏՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն 

սորա յաստուածայնոյն անխտրութենէ, (226 / 9) 

  

ԱՆԽՐԱՄԱՏԵԼԻ       - 1 
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  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, 

իբրու անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  

ԱՆԾԱԾՈՒԿ   - 2 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն  (104 / 21) 

  որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 11) 

  

ԱՆԾԱՆՕԹ    -4 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի 

ոչ անծանօթ եղեալ (193 / 32) 

  վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 7) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 11) 

  

ԱՆԾԱՆՕԹԱԲԱՐ      - 1 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ 

նշանակէ անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս 

ստացողաց:  (132 / 22) 

  

ԱՆԾԱՆՕԹԱՆԱԼ      - 1 
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  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի 

քաղցրութեանն՝ անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 24) 

  

ԱՆԿ    - 9 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, (54 / 12) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 8) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 4) 

  բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (104 / 3) 

սՏի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 28) 

  զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն 

տարցի վճիռ:  (78 / 15) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն (128 / 19) 

  

ԱՆԿԱԳՈՅՆ    - 1 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով (182 / 25) 

  

ԱՆԿԱԶՄ        - 1 
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  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ:  (175 / 2) 

  

ԱՆԿԱՅ           - 2 

  եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ (148 / 11) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց (148 / 3) 

  

ԱՆԿԱՅՈՒՆ    - 1 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 13) 

  

ԱՆԿԱՆԳՆԵԼԻ           - 2 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

   օգնեցէք ցաւակցութեամբ անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք  (240 / 3) 

  

ԱՆԿԱՆԵԼ       - 7 

  որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն 

ծով անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս առնուլ 

գիտելով»:  (185 / 12) 
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  սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն 

խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 21) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ 

ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 17) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս ծախեաց, 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց  (222 / 25) 

  

ԱՆԿԱՆԻՄ      - 12 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի 

ծառայութիւն  (38 / 24) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 3) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի 

ներքս անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 9) 

  եւ ի վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ 

ախտից ծառայութեան:  (239 / 16) 

  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 28) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ 

(188 / 28) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 34) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ (246 / 20) 
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  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս (128 / 25) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի 

պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս  (132 / 28) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, 

յանվայելչական յանկի գլուխ այսուիկ եւս  (70 / 13) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, (134 / 7) 

  

ԱՆԿԱՍԿԱԾ   - 3 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց օգնութիւն ի 

բժշկացն առհեստէ: (79 / 12) 

  եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած կեանս:  (163 / 25) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի 

եւ յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 30) 

  

ԱՆԿԱՏԱՐ      - 3 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում  (197 / 26) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք  (205 / 24) 

  

ԱՆԿԱՐ           - 9 

   սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին 

սահման  (36 / 16) 

  ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 22) 
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  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 20) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ  (133 / 30) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի 

(138 / 18) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն (194 / 29) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 14) 

  

ԱՆԿԱՐԱՑԵԱԼ           - 1 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 4) 

  

ԱՆԿԱՐԳ         - 4 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 20) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն 

շահեսցէ անկարգ խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի 

ամենաչար վատաբախտութիւն:  (72 / 8) 

   եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց 

զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 34) 
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  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  

ԱՆԿԱՐԳԱԲԱՐ          - 4 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս 

ազին անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 31) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի 

ոչ անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն (122 / 4) 

ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն 

եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 21) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 9) 

  

ԱՆԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ 

զայլ անկարգութեան վարս:  (143 / 2) 

  

ԱՆԿԱՐԵԼԻ    - 8 

Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցերորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 9)          

Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է  (61 / 32) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն (64 / 13) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 29) 
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  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում (197 / 24) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս  (244 / 29) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 24) 

  

ԱՆԿԱՐԵԿԻՑ - 1 

  այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին, եւ ի 

մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին  (151 / 26) 

  

ԱՆԿԱՐՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 14) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի  (84 / 19) 

  

ԱՆԿԱՐՕՏ     - 17 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 7) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ 

նովիմբ անկարօտ բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 5) 
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  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա 

եւ անկարօտ վայելեն (52 / 5) 

  զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ 

ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն (75 / 26) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան 

փութացան անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն 

յարուցանելով եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի 

բժշկութիւն եւ առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն 

(76 / 11) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել 

հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 2) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ 

գտանել խնամածութեան:  (174 / 26) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 2) 

եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ (232 / 4) 

  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս պայծառանայ 

վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ 

վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (233 / 13) 
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  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան 

եթէ յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս 

զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 16) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայանս, միս՝ ի խառնուածի 

ծովու եւ վամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց 

բնակչացն յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 14) 

  եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ, եւ այժմ համանգամայն ի 

ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ մնացի:  (241 / 3) 

  

ԱՆԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 19) 

  

ԱՆԿԵԱԼ         -30 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի 

ծածուկ անկեալ իմաստք:  (33 / 2) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն 

մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (40 / 1) 

  օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց 

կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 9) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ  (66 / 9) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր 

ինչ ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 18) 
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  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ 

երեւի անկեալ տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց 

հատուցանել կամաց՝ հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան 

(94 / 15) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս (121 / 23) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (131 / 1) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 18) 

  եւ ոչ մի մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից 

յուղարկին յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ 

անխնամ անկեալ տատանին (151 / 25) 

  ընդ մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց 

նեղութեանն  (162 / 26) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց 

հանդարտութեամբ անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով 

կայանան:  (175 / 18) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի 

մէջ անկեալ կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 6) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 34) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս  (190 / 33) 



343 
 

  եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 7) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 2) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 30) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 12) 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի 

վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 3) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից (241 / 19) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 14) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք 

անգամ եւ զինուք:  (213 / 6) 

   եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 22) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն, զկէսն ծփելովն 
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տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ 

զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն   (207 / 33) 

  

ԱՆԿԵՂԱԿԱՐԾ         - 1 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 28) 

  

ԱՆԿՇԻՌ        - 1 

  անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին 

եւ զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 20) 

  

ԱՆԿՇՌԵԼԻ    - 1 

անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի 

պարադիտեալ:  (45 / 7) 

  

ԱՆԿՈԽ          - 2 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 21) 

քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք 

(140 / 28) 

  

ԱՆԿՈՂԻՆ      - 6 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 3) 
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  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ 

սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ   (72 / 30) 

եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ պահեսցեն 

(75 / 9) 

   եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին (117 / 19) 

Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի 

պատուական անկողնեացն միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն 

հարկաւորաւն միայն ի պէտս որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին 

իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 9) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն (43 / 2) 

  

ԱՆԿՈՂՆԱԿԻՑ          - 1 

  եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն 

ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 30) 

  

ԱՆԿՈՂՈՊՈՒՏ          - 1 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  

ԱՆԿՈՂՈՊՏԵԼԻ       - 1 

   սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 20) 

  

ԱՆԿՈՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼԻ           - 1 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 16) 
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ԱՆԿՈՒԹԻՒՆ  - 3 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 11) 

  գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  

ԱՆԿՈՒՄՆ  -   7 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 3) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝  (45 / 29) 

Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 23) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն 

մինչեւ յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի 

բոլորեացս յանկումն, (173 / 8) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

  

ԱՆԿՌՈՒԵԼԻ  - 1 
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  որպէս զի անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 29) 

  

ԱՆԿՔԵԼԻ       - 4 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս (40 / 15) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 32) 

  Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 
յանկքելի նահատակութիւնս.  (224 / 16) 

  

ԱՆՀԱԿԱՌԱԿ - 2 

ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ  (195 / 27) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա 

եւ զանհակառակ գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 

  

ԱՆՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՐ   - 1 

  ոյք անհակառակաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 9) 

  

ԱՆՀԱՂՈՐԴԵԼԻ        - 1 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ (187 / 6) 

  



348 
 

ԱՆՀԱՄԱՐ      - 4 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք 

եւ անհամար երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 24) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց  (211 / 14) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 22) 

  

ԱՆՀԱՄԲՈՅՐ - 3 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 15) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն  (70 / 6) 

  յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել 

զհետեւումն. (141 / 8) 

  

ԱՆՀԱՄԵՄԱՏ - 1 

  եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան. որպէս եւ 

առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 

  

ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ     - 3 
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  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել  (218 / 27) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան 

(241 / 2) 

  

ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ - 2 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի (188 / 1) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, 

իբր զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 34) 

  

ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼԻ    - 1 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 11) 

  

ԱՆՀԱՇՏ        - 1 

ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել 

զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 8) 

  

ԱՆՀԱՍ           - 2 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս (239 / 19) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 8) 
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ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ           - 3 

վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ 

փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն 

տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 17) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս 

ձգեսցի յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 10) 

  

ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  եւ կարծիս տային բոլորեցուն 

միանգամայն զանհասութեան ընթացիցն:  (215 / 1) 

  

ԱՆՀԱՍՏԱՏ   - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 16) 

  

ԱՆՀԱՏ           - 10 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս (40 / 16) 

  միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն 

հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 11) 

որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն 

գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 4) 
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  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 9) 

   որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 12) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 2) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ 

կուտակէ զանհատ ջուրց պարաբերութիւն   (199 / 19) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 27) 

  

ԱՆՀԱՐԹ        - 2 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն  (216 / 16) 

  

ԱՆՀԱՐՑ         - 1 

եւ ի մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին (151 / 26) 
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ԱՆՀԱՒԱՆ       - 2 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն (196 / 28) 

  

ԱՆՀԱՒԱՆԱԿԱՆ         - 1 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, 

երկրորդ՝ անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ 

անյարմարականաւ, հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցերորդ՝ 

անօգտակարաւ:  (60 / 9) 

  

ԱՆՀԱՒԱՆԵԼԻ            - 2 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ (66 / 24) 

  

ԱՆՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով 

առաջիկայ անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  

ԱՆՀԱՒԱՍԱՐ  - 2 
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  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 29) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

  

ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ            - 1 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, (61 / 5) 

  

ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ (193 / 28) 

  

ԱՆՀԵԴԵԴ      - 4 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց, որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ 

ոչ իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ. (120 / 35) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 9) 

  ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 23) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 32) 

  

ԱՆՀԵՂԳԱԲԱՐ          - 1 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ 

հասարակ անհեղգաբար յառաջանան ճեպելով:  (226 / 28) 
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ԱՆՀԵՌ           - 1 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 18) 

  

ԱՆՀԵՌԱՆԱԼԻ           - 1 

  եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի առնել 

ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն  (196 / 4) 

  

ԱՆՀԵՏ           - 2 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ  զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 5) 

  

ԱՆՀԵՏԱԶՕՏԵԼԻ     - 3 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին (214 / 26) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  

ԱՆՀԵՐՔԵԼԻ  - 1 
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  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 4) 

  

ԱՆՀԻՄՆ         - 1 

  եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ (148 / 11) 

  

ԱՆՀԻՒԹ         - 1 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին 

եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ զկարօտ 

ջրաբաշխութեան (171 / 14) 

  

ԱՆՀՄՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ  (57 / 6) 

  

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ          - 3 

  եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն 

ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ 

զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք  (202 / 32) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  

ԱՆՀՆԱՐ         - 2 
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  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ  (64 / 19) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  

ԱՆՀՆԱՐԱՒՈՐ           - 1 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 

  

ԱՆՀՆԱՐԻՆ    - 20 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 4) 

  եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ 

զարտաքինս անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ 

պահպանութեանցս սորա:  (143 / 27) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս (188 / 21) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ (195 / 20) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք 

բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 26) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան (239 / 3) 
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  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3;  243 / 5) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 

բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 14) 

  տարածեցի ի վերայ իմ մութ անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, 

(244 / 20) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն (244 / 23) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. չժուժամ անհնարին ցաւոցս (245 / 18) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին (246 / 21) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի 

մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս   (48 / 6) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 21) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ 

զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց (78 / 10) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ 

թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 28) 

  

ԱՆՀՈԳ           - 1 

ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ 

գիշերային անհոգ հանգիստ  (147 / 16) 
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ԱՆՀՈԳԱՑԵԱԼ           - 1 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս 

(187 / 10) 

  

ԱՆՀՈԳՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  

ԱՆՀՈԼՈՎ       - 1 

  անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ 

ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ 

մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 4) 

  

ԱՆՀՈՒՆ          - 5 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

   բայց ծովու անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն 

թնդէր անհուն բազմութիւն (220 / 27) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել  (227 / 9) 
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  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 2) 

  

ԱՆՀՐԱԺԱՐԵԼԻ        - 1 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ 

ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  

ԱՆՀՐԱՀԱՆԳ  - 1 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 5) 

  

ԱՆՁԱՄԲ  ԱՆՁԻՆ     - 2 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն  (69 / 17) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  

ԱՆՁԱՆՁՐՈՅԹ         - 7 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին 

հաճոյք՝ անձանձրոյթ յորդորմամբք, ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր 

նախախնամականք մարդասիրութիւնք հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 27) 

  եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 12) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ երկայնագոյն ամանակաւ, 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան 

կատարելութեան  (37 / 3) 
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  ուր անձանձրոյթ երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ 

զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս  (47 / 33) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 31) 

  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, 

եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 4) 

  

ԱՆՁԵՌՆԸՆՏԵԼ        - 4 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել 

(214 / 24) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ (120 / 28) 

  ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ 

վայելուչ զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 15) 

  

ԱՆՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏ - 3 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն  (166 / 32) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 18) 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան (66 / 27) 
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ԱՆՁԵՒՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 29) 

  եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  

ԱՆՁՆ  - 84 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ 

խոնարհ անձամբ զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 4)         

եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան անձանց ի 

հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 31) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 33) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն 

քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 29) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ 

մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 26) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 32) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ 

բախտիւ՝ զանձանց երեւեցուցանէին բարգաւաճանս, (220 / 20) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ 
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վասն անձանցն փրկութեան, եւ միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն 

օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին 

աղօթս:  (220 / 2) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 6) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի (54 / 18) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 17) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 13) 

  որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին փրկութեան:  (76 / 30) 

պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին, (78 / 6) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 26) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 17) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 16) 
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  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 20) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին (127 / 5) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 20) 

  մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ 

սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին,  (192 / 10) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, (245 / 15) 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 12) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ 

անարութեան, զանձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 2) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ (115 / 21) 

  Ապա եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 9) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի 

ներ անձինդ, ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 4) 
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  ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ 

յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս (49 / 30) 

  այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն, եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով 

սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 3) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս,  (89 / 25) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ 

տեսողացն անձինս:  (121 / 23) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 4) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 18) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 7) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 12) 

  կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (240 / 1) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք 

թշուառացուցիչ անձինս:  (245 / 5) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, 

այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 
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  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից 

օդոյն (148 / 34) 

այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն 

զրկեն զանձինս ախմարաց:  (151 / 6) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս 

սարասեալ յանձինս (115 / 30) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 20) 
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  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք (88 / 21) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, (128 / 7) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 6) 

Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 30) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ 

կամաւ  (86 / 31) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս 

տարակուսանօք անձն:  (239 / 5) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն 

(240 / 5) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 5) 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 26) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ 

զբարեսէրդ անձն:  (245 / 11) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց(246 / 27) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 
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  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 33) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն… (95 / 16) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 19) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի (157 / 9) 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին (95 / 16) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 17) 

  վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ (89 / 13) 

  

ԱՆՁՆԱԽՐՈԽՏ        - 1 

  անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին 

ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 17) 

  

ԱՆՁՆԱՊԱՆԾ           - 1 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 15) 

  

ԱՆՁՆԱՊԱՆՁ            - 1 
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  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 4) 

  

ԱՆՁՆԱՊՈՒՐԾ         - 1 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

  

ԱՆՁՆԻՇԽԱՆ           - 2 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 29) 

  անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, 

լինելով աստուածանման:  (187 / 8) 

  

ԱՆՁՈՒԿ         - 1 

  եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, այլ բաւական 

հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 17) 

  

ԱՆՁՐԵՒ         - 1 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 13) 

  

ԱՆՃԱՇԱԿ      - 1 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի 

ծերութենէ   (151 / 21) 
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ԱՆՃԱՇԱԿԵԼԻ          - 1 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  

ԱՆՃԱՌ           - 1 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեվան:  (158 / 21) 

  

ԱՆՃԱՌԵԱԼ    - 1 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն 

ընդ անճառելոյն (156 / 21) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 / 28) 

  

ԱՆՃԱՌԵԼԻ    - 4 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին, 

եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 14) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ 

վկայիւքն զանճառելի այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 2) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն 
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կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ 

պատուեցաւ (216 / 5) 

  

ԱՆՃԱՐԱԿ      - 1 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ 

եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 13) 

  

ԱՆՃՈՌՆԻ      - 2 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան 

դադարս, անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն 

վասն խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ 

շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 25) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն (209 / 22) 

  

ԱՆՄԱԽԱՍԷՐ            - 2 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս 

եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի 

յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ 

արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 12) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 

  

ԱՆՄԱՀ           - 5 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 17) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 
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  Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  (79 / 13) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 27) 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. (246 / 16) 

  

ԱՆՄԱՀԱԳՈՅՆ          - 1 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալ զիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 13) 

  

ԱՆՄԱՀԱՃԱՇԱԿ       - 1 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս (242 / 6) 

  

ԱՆՄԱՀԱՐԱՐ - 1 

  անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա 
ր  եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  

ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, 

այլ անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 7) 
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ԱՆՄԱՍՆ        - 4 

  ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել ըստգտանելի 

դժնդակութենէն:  (135 / 13) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 32) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 17) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ  (175 / 5) 

  

ԱՆՄԱՐԴԻ      - 1 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  

ԱՆՄԱՐՄԻՆ   - 3 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ 

զբոլոր անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն  (101 / 31) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ 

որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր 

համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն  (158 / 24) 

  

ԱՆՄԱՔՈՒՐ    - 4 
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  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 9) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն  (181 / 21) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ 

անբիծս յանմաքուր շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս 

ամբողջ եւ յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 21) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (135 / 1) 

  

ԱՆՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

  

ԱՆՄԵԿՆԵԼԻ - 1 

  եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ. (241 / 22) 

  

ԱՆՄԵՐՁԵՆԱԼԻ        - 1 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ 

եւ անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս 

արասցեն  (161 / 18) 

  

ԱՆՄԵՂ           - 1 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 9) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն 

եւ յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 
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ԱՆՄԵՂՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 16) 

  

ԱՆՄԽԻԹԱՐ  - 5 

եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս 

համբուրեմ անմխիթար տրտմութիւն:  (244 / 2) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ 

անձինս:  (245 / 5) 

եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 22) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (246 / 33) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն 

կամ զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 16) 

  

ԱՆՄԽԻԹԱՐԱԿԱՆ   - 2 

  որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ 

հօրն զանմխիթարականն սուգ  (190 / 12) 

  

ԱՆՄՈԼԱՐ      - 2 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 24) 
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  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

  

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ          - 4 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 22) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 16) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ (102 / 14) 

  

ԱՆՄՈՌԱՑ      - 9 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 23) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ 

հռչակելի:  (40 / 17) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց եւ 

զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 15) 
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  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կենցաղումս պատմի:  (183 / 17) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 2) 

եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 6) 

  

ԱՆՄՏԱԳՈՅՆ - 2 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ 

զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ. եւ 

փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 8) 

  

ԱՆՄՏԱՆԵԼԻ - 1 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող թէ 

պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ ամենեւին 

իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  

ԱՆՄՏՈՒԹԻՒՆ   - 4  

որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 25) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, (134 / 31) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն 

վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, (127 / 5) 
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  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան (144 / 19) 

  

ԱՆՅԱԳ           - 5 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, որ 

փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ փոխանակ 

կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ  (77 / 14) 

  այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 29) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ 

անարի, անյագ յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին 

(134 / 32) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս (148 / 27) 

  զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 7) 

  

ԱՆՅԱԳԱԲԱՐ - 4 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան 

հանդերձ անյագաբար տանջանօք                                                                    (131 / 30) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ 

նոսին անյագաբար ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ  (207 / 3) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 
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ԱՆՅԱՅՏ        - 3 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 3) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 8) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 3) 

  

ԱՆՅԱՅՏԱԲԱՐ          - 1 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 28) 

  

ԱՆՅԱՅՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  

ԱՆՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 22) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ 

բոլորովին զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 32) 
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  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ 

վերերեւութեամբն զանյայտութիւն պարծանացն:  (192 / 11) 

  

ԱՆՅԱՉԱՂ      - 1 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն 

աղբերաց անյաչաղ տակառապետէին ինձ, (244 / 13) 

  

ԱՆՅԱՊԱՂ     - 4 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 4) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  

ԱՆՅԱՊԱՒԵԼԻ           - 1 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 29) 

  

ԱՆՅԱՐԿ         - 2 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ 

եւ անյարկ հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 12) 

եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ(148 / 12) 
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ԱՆՅԱՐՄԱՐ   - 1 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն   (124 / 22) 

  

ԱՆՅԱՐՄԱՐԱԳՈՅՆ   - 1 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  

ԱՆՅԱՐՄԱՐԱԿԱՆ     - 2 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան (62 / 7) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, 

չորրորդ՝ անյարմարականաւ, հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ 

անօգտակարաւ:  (60 / 9) 

  

ԱՆՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 8) 

  

ԱՆՅԵՂ           - 2 

որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ, 

զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 11) 

  եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն 

պահել:  (110 / 17) 

  

ԱՆՅԵՂԱՓՈԽԵԼԻ    - 1 
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  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 11) 

  

ԱՆՅԻՇԱՏԱԿ - 4 

  եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն (62 / 22) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 10) 

  եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն  (105 / 11) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս (128 / 10) 

  

ԱՆՅԻՇԱՏԱԿԱՑԵԱԼ            - 1 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 16) 

  

ԱՆՅՈՒՇ         - 3 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 3) 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան  (148 / 19) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ  (146 / 13) 

  

ԱՆՅՈՒՍԱՑԵԱԼՔ       - 1 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ 

ոչ անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ  (226 / 20) 



382 
 

  

ԱՆՆԵՆԳ         - 2 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 27) 

  եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով 

տօնական խնճոյս:  (204 / 22) 

  

ԱՆՆԵՐԵԼԻ    - 2 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 25) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս (93 / 23) 

  

ԱՆՆՄԱՆ        - 3 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 25) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  

ԱՆՆՈՒԱԶ       - 2 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, 

նմանապէս աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս 
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առաւել եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ 

մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 26) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն 

պտղոցն աննուազ լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 18) 

  

ԱՆՇԱՀ           -2 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 22) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 9) 

  

ԱՆՇԱՀԱԳՈՅՆ          - 1 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս 

ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի 

տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 10) 

  

ԱՆՇԱՀՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

  

ԱՆՇԱՅԵԿԱՆՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն (240 / 7) 

  

ԱՆՇԱՐԺ        - 4 

  միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին (158 / 35) 
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  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 5) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս  (202 / 2) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  

ԱՆՇԻՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ 

տանց անշինութեան գտաւ պարտակ (82 / 11) 

  

ԱՆՇՈՒՆՉ      - 3 

  վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս, թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ 

տարր   (166 / 17) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 12) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 34) 

  

ԱՆՇՓՈԹ       - 1 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին, եւ անցնիւր 

այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսցէ  (72 / 15) 

  

ԱՆՈԼՈՐՏ      - 1 

  այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 12) 
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ԱՆՈՂՈՐՄ      - 6 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին (78 / 5) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան 

զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի 

բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն 

տանել հինահարութեամբ (81 / 24) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ 

անձինս:  (245 / 5) 

  անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 27) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ մեղսամակարդս 

գազան զանողորմս յանգէ գործ:  (244 / 1) 

  

ԱՆՈՂՈՐՄԱԲԱՐ       - 1 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ 

առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ 

արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ 

զարտաքինս անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 28) 

  

ԱՆՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 15) 
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ԱՆՈՂՈՔ        - 1 

պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն 

(82 / 25) 

  

ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ - 1 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 21) 

  

ԱՆՈՆ  - 1/նշանակոմ է թոշակ/ 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն  (76 / 14) 

  

ԱՆՈՐԻՇ        - 2 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  

ԱՆՈՐՈՇԱԲԱՐ          - 1 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ 

իւրումն ստացողի, որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման 

(132 / 25) 
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ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ        - 4 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ 

ապա անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս 

պատուականագոյն անուանակոչութեամբ:  (97 / 9) 

  զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ 

եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, դարձեալ է՝ զի եւ 

ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 26) 

  յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի անուանակոչութիւն (246 / 15) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵԱԼ  - 1 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵԼ     - 4 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ 

զչարահաւս, անուանել պատճառ:  (136 / 10) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց 

զինքն անուանել,  (193 / 21) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք (229 / 24) 
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  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ (182 / 26) 

  

ԱՆՈՒԱՆԵՄ    - 1 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք. եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն 

ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի 

տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 25) 

  

ԱՆՈՒԱՆԻ       - 5 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս, եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան 

զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (47 / 35) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 5) 

Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 24) 

Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի, վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ 

այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ 

յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  

ԱՆՈՒԱՆԻՄ    - 5 
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  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի 

նոսին անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 19) 

  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 18) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի  (140 / 33) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  

ԱՆՈՒԹ           - 1 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ (210 / 7) 

  

ԱՆՈՒՂՂԱՅ    - 3 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, 

որոց զանուղայսն գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով 

ըստ ըղձիցն օգնականութիւն (88 / 31) 

  նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 10) 

  

ԱՆՈՒՆ            -    29  

              որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ 

հռչակելի:  (40 / 17) 
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  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 18) 

  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 11) 

յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորչեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք 

եւ անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 22) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի 

հոյակապեալ անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 31) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 /       

Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ ամենահրաշ 

պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն 

հանապազ:  (38 / 6) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 14) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում 

եւ անուն պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

  զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած 

(97 / 12) 

  եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ 

մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 26) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 5) 
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  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

  միշտ նոցայն մեծարի բարեհամբաւ անուն:  (118 / 15) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն 

ժառանգեսցուք անուն  (119 / 4) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան 

չբնաւ անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին (192 / 9) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն 

քաջապէս անուն:  (202 / 5) 

  ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 / 9) 

ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 21) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի 

յարադրել անուն  (240 / 31) 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին 

եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 26) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն 

այնուհետեւ զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք 

ընդոծնօք եւ այլովք համանման մարտակցօք (203 / 10) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից 

ընկալեալ զանունն:  (65 / 29) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց (155 / 6) 

  եւ անգամ զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 
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ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ  - 3 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 20) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամար (244 / 5) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, 

եւ զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

  

ԱՆՈՒՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ 

ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան (148 / 4) 

  

ԱՆՈՒՍՈՒՄՆՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. (32 / 26) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  

ԱՆՈՒՐԱԽԱՒԷՏ         - 1 

  ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս հարուածոց, զո՞վ գտից 

մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան (246 / 31) 

  

ԱՆՈՒՐՋ         - 2 
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որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն (189 / 34) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 5) 

  

ԱՆՉԱՐ           - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

  

ԱՆՉԱՐՉԱՐԵԼԻ        - 1 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն 

կենացն, անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ 

ժառանգօքն ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 31) 

  

ԱՆՉԱՓ          - 14 

  յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ երբէք 

զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու:  (62 / 17) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս   (101 / 21) 

  այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց վշտացուցանէ զամենայն 

(112 / 30) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն 

եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 19) 
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  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ 

պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ (144 / 26) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք (145 / 5) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց  (211 / 12) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազ (219 / 14) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն (145 / 17) 

Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց 

եւ անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ (87 / 21) 

  այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 14) 

  

ԱՆՉԱՓԱԳՈՅՆ         - 1 

  զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  

ԱՆՉԱՓՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց  (117 / 25) 

  

ԱՆՊԱԽԱՐԱԿԵԼԻ    - 1 

  եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի փառաւորութեամբ 

(123 / 29) 
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ԱՆՊԱՃՈՅՃ  - 1 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, (175 / 1) 

  

ԱՆՊԱՏԻՒ      - 2 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ 

սակս անպատիւ ճոխութեան (82 / 32) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն 

արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 20) 

  

ԱՆՊԱՏԿԱՆԱՒՈՐ     - 1 

  եւ տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն 

անասնոց անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 34) 

  

ԱՆՊԱՏՄԵԼԻ            - 3 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին 

հրաշանալ անպատմելի պարգեւասիրութիւն (108 / 9) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 28) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն 

ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում 

մահս:  (151 / 30) 

  

ԱՆՊԱՏՇԱՃԱԳՈՅՆ - 1 



396 
 

  ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ 

տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, 

վկայի յանպատշաճագունիցն, յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ 

հաւատարիմ հրամանատուին հրաժարեալ հեռանայր  (154 / 20) 

  

ԱՆՊԱՏՈՒՀԱՍ          - 1 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան 

թողցին անպատուհաս (82 / 13) 

  

ԱՆՊԱՏՈՒՄ   - 2 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս 

(244 / 26) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս (245 / 25) 

  

ԱՆՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն (125 / 31) 

  

ԱՆՊԱՐԱԳԻՐ            - 2 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 8) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  

ԱՆՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ- 1 



397 
 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ 

յայտնեցաւ անպարունակելիդ վարակեալ դրժանօք գլուխ չար (79 / 22) 

  

ԱՆՊԱՐՏԵԼԻ - 11 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ 

իւրովն անպարտելի քաջարութեամբ  (100 / 22) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ   (148 / 31) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (201 / 22) 

  զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ (213 / 26) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց (235 / 17) 

միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

  եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 3) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 
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ԱՆՊԻՏԱՆ     - 4 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

յորմէ անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 26) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի 

իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ 

ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն 

կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 

  

ԱՆՊԻՏԱՆԱԳՈՅՆ    - 2 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի մասամբք 

բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար առ 

բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  վասն զի անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ 

մայրեացն, եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս 

ապալեր եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի 

յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 12) 

  

ԱՆՊԻՏԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 8 

բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 23) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 7) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ  (146 / 13) 
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  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 25) 

  ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի 

հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (147 / 1) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ 

զքամահելի անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն 

գտանել անպիտանութիւն  (200 / 7) 

  

ԱՆՊՏՂՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս  (136 / 29) 

  

ԱՆՋԱՏԵԱԼ    - 1 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 

  

ԱՆՋԱՏԵԼ      - 1 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  

ԱՆՋԱՏՈՒՄՆ - 1 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 33) 
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ԱՆՋԻՆՋ        - 7 

  եւ գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ 

ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն 

թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

  անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարար 

եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 7) 

  այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք ի 

զօրավարութեան:  (80 / 27) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս 

արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 13) 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 5) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ 

պատմութեան անջինջ մատենագրութեանն (211 / 5) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ  (125 / 7) 

  

ԱՆՋՐԵԼԻ      - 3 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար 

յարձակէի (194 / 9) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս  (241 / 21) 

  

ԱՆՋՐՊԵՏ     - 1 
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  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս 

արտակայ:  (242 / 8) 

  

ԱՆՋՐՊԵՏԵԼ            - 2 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 2) 

  

ԱՆՍԱԼ            - 1 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  

ԱՆՍԱՀՄԱՆ    - 1 

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 4) 

  

ԱՆՍԱՑԵԱԼ    - 1 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն (207 / 21) 

  

ԱՆՍԵՐՄՆ      - 1 
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  եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց 

յապաւել եւ խլել  (111 / 10) 

  

ԱՆՍԻՐԵԼԻ    - 1 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  

ԱՆՍԽԱԼ        - 10 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր 

բանի անսխալ կարծեօք:  (100 / 18) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս (137 / 19) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 20) 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն 

պարսպեսցի անսխալ աջողութեամբ (170 / 11) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն  (194 / 29) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 4) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ 

ծերունիս յանսխալ առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի 

ունել  (154 / 29) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ 

սոցա անսխալն ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն  (187 / 20) 
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ԱՆՍԽԱԼԱԳՈՅՆ       - 1 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն 

արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 18) 

  

ԱՆՍՈՎՈՐ      - 1 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ 

եւ զանսովորս՝ սովորականս (235 / 23) 

  

ԱՆՍՊԱՌ        - 1 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

  

ԱՆՍՈՒՏ         - 6 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ 

եւ անսուտ բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ (156 / 28) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ 

(164 / 14) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ 

առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի անուանակոչութիւն, եւ մեծսկայազօրն 

արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի (246 / 14) 

  

ԱՆՍՈՒՐԲ       - 1 
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  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 13) 

  

ԱՆՍՊԱՌ        - 2 

  առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի 

շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 26) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 3) 

  

ԱՆՍՏԳՏԱՆԵԼԻ        - 1 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 6) 

  

ԱՆՍՏՈՒԵՐ    - 1 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, 

օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 11) 

  

ԱՆՍՓՈՓԵԼԻ            - 1 

  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ 

զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն 

քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  

ԱՆՎԱԽՃԱՆ  - 1 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 



405 
 

այնոքիւք զանտանելին ե ւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ (128 / 27) 

  

ԱՆՎԱՅԵԼՈՒՉ           - 7 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 31) 

  հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ 

որպէս մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 23) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ 

իմաստութեան  (31 / 28) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն (203 / 6) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 15) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն 

սովորութեան զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

  

ԱՆՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆ      - 5 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց 

երգել անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 21) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն 

մոլորութեամբ, յանվայելչական յանկի գլուխ այսուիկ եւս(70 / 13) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 10) 
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  այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս 

ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 23) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

  

ԱՆՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեան տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  

ԱՆՎԱՐԺ        - 2 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն (113 / 26) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց (33 / 3) 

  

ԱՆՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան (58 / 20) 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն իմաստութեամբ 

բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ 

աղէտ»:  (56 / 12) 

  

ԱՆՎԱՐԿ         - 1 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր 

դմա զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ:  (84 / 5) 

  

ԱՆՎԹԱՐ        - 6 
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  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս 

(130 / 29) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս 

եւ անվթար հաստատութեամբ, (206 / 19) 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 28) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  

ԱՆՎԹԱՐԵԼԻ - 1 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր 

եւ զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  

  

ԱՆՎԻՐԱՒՈՐԵԱԼ       - 1 

  աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 16) 

  

ԱՆՎՀԱՏԵԼԻ  - 1 

սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ 

կորուսից անվհատելի կամօք:  (190 / 21) 



408 
 

  

ԱՆՎՃԱՐ        - 2 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  Եւ քանչի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ 

պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ 

ծառոց, առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  

ԱՆՎՆԱՍ         - 3 

  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 33) 

  այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 13) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ  (246 / 1) 

  

ԱՆՎՐԷՊ        - 2 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան 

(240 / 27) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն:  (160 / 34) 

  

ԱՆՏԱԾ          - 4 

  եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 
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  այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին (151 / 25) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս, յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր 

զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 32) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 24) 

  

ԱՆՏԱԾՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ 

զմանկանց անտածութիւն(74 / 25) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, 

եւ զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 5) 

  

ԱՆՏԱՆԵԼԻ    - 13 

  այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն 

կրեն հիքութիւնս (42 / 12) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 12) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 15) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից  (142 / 23) 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ 

ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 8) 
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  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 13) 

  ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 7) 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 30) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն 

զանձինս յանտանելի ծառայութեան չարիս:  (143 / 11) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս 

եւ յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ (128 / 27) 

  

ԱՆՏԱՌ           - 2 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, (214 / 27) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  

ԱՆՏԱՌԱԽԻՏ           - 3 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի զանազան 

բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ թափուր 

յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 9) 



411 
 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, (214 / 14) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  

ԱՆՏԱՐ           - 2 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր 

կարողութիւն՝ անտար վրիժագործութիւն:  (69 / 29) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 10) 

  

ԱՆՏԱՐԱԿՈՅՍ          - 2 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն (125 / 9) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

  

ԱՆՏԱՐԱԿՈՒՍԵԼԻ    - 1 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն 

շահաւոր  (180 / 4) 

  

ԱՆՏԵՂԵԱԿ   - 2 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի  (113 / 31) 
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  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս 

առ անտեղեակս ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ 

անտար վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  

ԱՆՏԵՂԻ        - 1 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 5) 

  

ԱՆՏԵՂԻՏԱԼԻ          - 1 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեռուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 31) 

  

ԱՆՏԵՍ           - 4 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ 

զտկարօքն անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 24) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս (78 / 10) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին (94 / 23) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում 

(197 / 25) 

  

ԱՆՏԵՍ ԱՐԱՐԵԱԼ  -  տե՛ս ԱՆՏԵՍ գլխաբառի տակ 

  

ԱՆՏԵՍ ԱՌՆԵՄ – տե՛ս ԱՆՏԵՍ գլխաբառի տակ 

  

ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ        - 3 
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  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ 

հարկանիմ անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս 

իմոց լինել երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս 

խաւար:  (193 / 8) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի 

բարուք անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ 

կորոյս արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  

ԱՆՏԻ  - 4 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք (103 / 20) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 6) 

  մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ 

կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 7) 

  

ԱՆՏԻՍ           - 1 

  զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 30) 

  

ԱՆՏՐՏՈՒՄ    - 2 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին  (225 / 32) 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 16) 
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ԱՆՑ/Ք/            - 16 

  եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա 

գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն (198 / 19) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 12) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն 

վհատել անցից  (54 / 28) 

  եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար 

յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից (62 / 23) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 10) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (148 / 1) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն  (220 / 27) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել 

գնացս  (130 / 30) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է(88 / 18) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս  (138 / 15) 
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  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատցաստել ոտից:  (197 / 20) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք   (118 / 12) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, (199 / 32) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

  

ԱՆՑԱՆԵԼ       - 24 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ 

անբաղայս անցանել գնալ, (73 / 18) 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով 

հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ 

նախամարգարէին:  (96 / 25) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 7) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 23) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ (119 / 24) 

  յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու 

զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 11) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի 

տարաշխարհիկն անցանել երկիր (125 / 16) 
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  ես փորձեցայց անցանել բանիւ:  (147 / 11) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ 

բարեաց  (198 / 8) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ   (209 / 9) 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն 

ջուրս անցանել (219 / 9) 

եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել (227 / 11) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ, որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի 

մեծապայծառ շինութիւն քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն 

անձանց:  (235 / 27) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 18) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 14) 

ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ 

կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 30) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ 

կենցաղօգուտն անցանելով վարժումն, (175 / 10) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 17) 
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  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 5) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս 

աշխարհավարութեանն անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն 

զփութացելովք ի բանի դեգերմունս պարապել (223 / 31) 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով 

գոհանային զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 25) 
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  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն  (90 / 4) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 8) 

ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս 

զհետ անցցեն՝ հանդերձ ամենայն անըստգտանելի 

բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 20) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ 

մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 24) 

  անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն. զոր ամենեցուն ի խրատ 

յայտ է, եւ ի զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 26) 

անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան 

տեսանել:  (107 / 24) 
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  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի 

անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան բարբաստիս:  (109 / 5) 

  քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց էգնաց: 

(91/25) 

  

ԱՆՑԱՆԵՄ ԳՆԱՄ – Տե՛ս ԱՆՑԱՆԵՄ գլխաբառի տակ 

  

ԱՆՑԵԱԼ         -72      

Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 13) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս (34 / 11) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուո վ անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս (34 / 19) 

  որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն 

հանապազ:  (38 / 7) 

  եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի 

մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 15) 

  որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք  (49 / 19) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 
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  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ 

(54 / 13) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորաայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն  (56 / 9) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի 

մէջ անցեալ զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, (56 / 30) 

  ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 8) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին 

յապականութիւն անցեալ գնայ (62 / 21) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց 

լեալ, անցեալ պարադիտեսցուք:  (63 / 15) 

  Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 28) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք  (75 / 14) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի 

ձեր անցեալ կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս 

(80 / 32) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան (82 / 33) 

որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի 

տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս 

էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 11) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 26) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս (86 / 16) 

  որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 



420 
 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն (97 / 20) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր (98 / 27) 

  թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 1) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 1) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն (108 / 25) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 4) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33) 

   որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 23) 

  այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ 

ախորժելով անցեալ եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան 

մինչ գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ 

այսպիսաբար կրթութեամբ:  (126 / 2) 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 
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  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 

ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 13) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի տեղւոջ:  (140 / 1) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից   (142 / 23) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 8) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 

  եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած 

յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 

  որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 25) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն  (197 / 28) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 16) 

  այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ 

լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք 

հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 2) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի   (212 / 14) 

  որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 27) 
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  զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց  (215 / 23) 

  եւ զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց   (222 / 26) 

  անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական 

կամօք:  (226 / 25) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս 

եւ անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 27) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 23) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ 

բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 22) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (237 / 1) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 16) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս  (89 / 28) 

Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն (240 / 21) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ 

եւ անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 17) 
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  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 21) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ, զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ 

առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 
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  եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսցէ 

(72 / 16) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար 

խնամով սնուցին զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 19) 

  ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն (240 / 30) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 10) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն (167 / 17) 
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  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 18) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի 

(215 / 4) 

որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիւր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք 

զբարելաւութիւն յանցնիւրն գուշակեն ընթացից:  (105 / 31) 

  

ԱՆՑՈՒՑԱՆԵԼ            - 6 

  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ 

փորձեսցին անցուցանել ժամանակ:  (93 / 34) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան 

զիւրն անցուցանել ժամանակ:  (123 / 11) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 17) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի զգայութեանցն 

բերկրութիւնս:  (217 / 11) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի 

ընդունայնս անցուցանելով, մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ 

վախճան:  (107 / 13) 

  

ԱՆՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 7 
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              Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. եւ 

զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս նորնգման 

եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ, զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ 

զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 8) 

Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 25) 

գձուձ եւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 26) 

  եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն 

գիւտս:  (230 / 16) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի 

վատթարն անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 17) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ 

զիւրն անցուցանէր ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ 

սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 14) 

  

ԱՆՓԱՌԱԳՈՅՆ         - 1 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  

ԱՆՓԱՐԱՏՐԵԼԻ       - 1 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ 

յոյժ յանփարատելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

  

ԱՆՓՈՅԹ       - 1 
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  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, 

զորոց անփոյթ առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  

ԱՆՓՈՐՁ        - 3 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ 

մարդիկ՝ անփորձ պատրասպութեան (116 / 25) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 22) 

  զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար 

ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  

ԱՆՓՈՐՁԱԲԱՐ         - 1 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ (114 / 2) 

  

ԱՆՓՈՒԹԱՍԷՐ          - 1 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք 

եւ անփութասէրք իցեն  (37 / 11) 

  

ԱՆՓՈՓՈԽԵԼԻ        - 1 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 12) 

  

ԱՆՔԱՍՔՆԵԼԻ           - 1 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 33) 
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ԱՆՔԱՏԱՑԵԱԼ           - 1 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 10) 

  

ԱՆՔՆՆԵԼԻ    - 3 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 3) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

օգտակարին:  (169 / 6) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, 

եւ անքննելիք համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 17) 

  

ԱՆՔՈՅԹ        - 3 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ 

խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 2) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց  (202 / 29) 

  

ԱՆՕԳՆԱԿԱՆ            - 1 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, (240 / 4) 
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ԱՆՕԳՆԱԿԱՆԻՄ       - 1 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց (246 / 23) 

  

ԱՆՕԳՈՒՏ      - 4 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ (65 / 11) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս  (172 / 3) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն 

հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն  (55 / 23) 

  

ԱՆՕԳՏԱԿԱՐ            - 1 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 10) 

  

ԱՆՕԳՏԱԿԱՐԱԳՈՅՆ           - 4 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 18) 
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  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով, զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ 

եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել դասու, այլ եւ յոյժ 

վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 29) 

  

ԱՆՕԳՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ 

լիով զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն (130 / 7) 

  

ԱՆՕԹ            - 3 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 29) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ 

պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 6) 

  

ԱՆՕՍՐ          - 1 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 28) 

  

ԱՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ      - 8 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 
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  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ 

վարեցաւ անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն 

փոքրագունիւքն անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով 

համանման չարեօք (87 / 23) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր 

ուսուցանէ, անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի 

պատճառ:  (145 / 24) 

  որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս 

խոստովանին (189 / 4) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

  

ԱՆՕՐԻՆԵԱԼ - 1 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 30) 

  

ԱՇԱԿԵՐՏ      - 3 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 9) 
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  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ 

վարժողաւ աշակերտին աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ 

զիւրաքանչիւր գործոցն հմտութիւնս (170 / 2) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  

ԱՇԱԿԵՐՏԵԱԼ          - 3 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ  (38 / 3) 

եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս (36 / 29) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն 

չտանիցին յաշակերտելոցն զպատիւն  (37 / 19) 

  

ԱՇԽԱՏԱՍԷՐ            - 4 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ 

աշակերտին աշխատասէր ջանացողքն (170 / 2) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս 

արասցեն  (161 / 17) 

  

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐԱԲԱՐ - 1 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր 

յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին  (218 / 5) 

  

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան (131 / 29) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 14) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 15) 

  

ԱՇԽԱՏԵՄ    - 2 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 15) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ 

ճանապարհաց աշխատէ զմարմինս, (237 / 8) 

  

ԱՇԽԱՏԻՄ    - 1 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան, այլ ձեռք ի չուանաձգութիւնս աշխատին,  (150 / 12) 

  

ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ       -17 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 13) 
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միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն, (55 / 25) 

  եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց 

վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն  (116 / 26) 

  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն (143 / 14) 

   փութացայ արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ 

զաշխարհականսս (195 / 30) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք, 

զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 28) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 10) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի, վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ 

այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ 

յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 11) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 27) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 3) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 31) 
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զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն 

թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 19) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ 

(131 / 23) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  

ԱՇԽԱՐ          - 2 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  

ԱՇԽԱՐՀ        - 68 

  որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած (97 / 11) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան (104 / 6) 



435 
 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ 

տարածին աշխարհ  (164 / 33) 

  եւ աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան (241 / 31) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան 

տնտեսավարել զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից 

հաճոյացեալ մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 24) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն (139 / 10) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 15) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ 

է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար (78 / 30) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 21) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ 

արկածս յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 31) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ 

յառաջասացելումն յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 20) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ 

վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 2) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 24) 
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  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր 

ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 19) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ (109 / 28) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ   (146 / 32) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ 

ինքեամբ յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 14) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր (73 / 9) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 31) 

  զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 21) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 32) 

  եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 7) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ (108 / 15) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 31) 

զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի. եւ անդուստ մինչւ 

ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն պահել:  (110 / 17) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա, միանգամայն 

եւ աշխարհի՝  (118 / 22) 
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  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (129 / 1) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 6) 

վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի (142 / 29) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ 

պէտս աշխարհի (142 / 32) 

  այլ ի ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ 

շինութեան աշխարհի:  (160 / 2) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ 

եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս 

ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն 

լինելով աշխարհի:  (169 / 1) 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

  զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար  (142 / 8) 

  եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 24) 

  զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ 

բարութեամբ յաշխարհի յօրանան:  (36 / 31) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 25) 
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  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն 

պանծացուցանել յաշխարհի (76 / 9) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 

հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 5) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 15) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 11) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի պէտս մարդկան (237 / 33) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն  (92 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ 

համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն 

մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին 

հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք 

սահմանաց:  (106 / 22) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս (135 / 32) 

  յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ 

(136 / 15) 
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որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ 

սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 20) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի 

ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ 

անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 7) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 24) 

  եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս (236 / 17) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 19) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ,  (50 / 21) 

ամենազան բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի (72 / 6) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս 

զինքեանն յաշխարհս գալ  (228 / 19) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 34) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ       - 9 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել (68 / 13) 

ուր անձանձրոյթ երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ 

անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 35) 
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  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն 

թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս  (33 / 22) 

միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 13) 

լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ 

մրցանակս (123 / 30) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 23) 

  կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ, եւ կամ 

մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ (209 / 7) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՒՄԱՐ  - 1 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի 

յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  

  

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ         - 1 

  փութացայ արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ 

կեցեալ զաշխարհականսս. եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս 

ծագելոյ փրկական լուսաւորութեանն (195 / 30) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՅՔ            - 1 
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  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 21) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՆՈՒԱԳ     - 1 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս  (246 / 34) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՎԱՐ         - 1 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ 

մատուսցէ, զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 11) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱԾՈՒՓ      - 1 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք 

տրտմութեան, աշխարհածուփ խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան 

հանդիպի:  (245 / 3) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱԼ          - 2 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից 

բարբարոսական աշխարհակալացն(202 / 21) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, (177 / 31) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ         - 3 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց (55 / 24) 
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  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 22) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՍԷՐ          - 1 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ 

ըստ աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի 

ջերմութիւն  (158 / 14) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն 

իրս աշխարհավարութեանն անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն 

զփութացելովք ի բանի դեգերմունս պարապել (223 / 30) 

  

ԱՇԽԱՐՀԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, 

ըստ աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 11) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 6) 

  

ԱՇԽՈՅԺ       - 3 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք (161 / 27) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 



443 
 

  այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 
յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

  

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ - 2 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 29) 

  Զաշնանայի՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, (112 / 25) 

  

ԱՇՈՒՆ            - 1 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ 

որպէս զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ 

որպէս զձի, տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

  

ԱՇՏԱՐԱԿ      - 1 

  եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս (120 / 15) 

  

ԱՉԱՄԷՋՔ      - 1 

  հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով արկանել 

ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 14) 

  

ԱՉԱՌ - 1 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում 

ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 24) 

  

ԱՉԱՌԻՄ        - 1 



444 
 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն կարեկցութիւն 

խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 30) 

  

ԱՉՔ    -10 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(98 / 33) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ 

(147 / 26) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն 

ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի (226 / 1) 

յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին (67 / 2) 

  եւ աչք ի յառագստս նաւաց պշուցեալ հային (150 / 12) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 31       

թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն 

սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ 

(98 / 6) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 10) 

  

ԱՊԱ    - 123 
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  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ 

հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 

վերայ բանիւ:  (30 / 26) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 7) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն (39 / 13) 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 27) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել (40 / 14) 

  եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ յառաջխաղացումն  (41 / 27) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 

  ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ 

յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 4) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 14) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 3) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ 

(54 / 11) 
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  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

  ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 7)       

Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք 

ժամանակաւ, եւ ապա անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ 

նշանաւոր ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 28) 

  եւ յայնմանէ ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ 

ապրեցուցանէր ի մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 3) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս:  (67 / 13) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 8) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ 

բանիցն  (70 / 21) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  Ապա ողորմութեան ի բաց հանումն:  (71 / 17) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 3) 
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  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 14) 

եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 15) 

  ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս (86 / 16) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Ապա  եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 7)          

ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ  (89 / 14) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 5) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարե (92 / 3) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 6) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 2) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ 

յօրէնս:  (95 / 12;  95 / 13) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն (95 / 15) 
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  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 21) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 15) 

  ապա եւս սքանչելի զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ 

ժամանակացն:  (99 / 22) 

  եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

Եւ ապա թող զայսոսիկ (101 / 19) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն(114 / 2) 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն (116 / 9) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել(118 / 30) 
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  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն (122 / 12) 

   եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ 

պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 10) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն (126 / 32) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին 

(127 / 4) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն (128 / 21) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 5) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս  (129 / 28) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 5) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին (136 / 8) 

  ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ 

տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 
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  ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ 

անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ հեղգութեան 

նշանակ (138 / 14) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ  (141 / 7) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք 

ուրախութեան եւ ապա ցաւագին տրտմութիւն (142 / 5) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ 

չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 26) 

  եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ 

Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 14) 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 23) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 13) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու(157 / 1) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցու 

զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 2) 
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  ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ 

(170 / 19) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ (176 / 8) 

  ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 12) 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի 

(178 / 28) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 23) 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս 

(187 / 10) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ (190 / 25) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ (191 / 16) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 22) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն  (192 / 29) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 29) 
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  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 13) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ (204 / 8) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն  (206 / 28) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ (213 / 5) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն 

(214 / 21) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 20) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 11) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր 

անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն (220 / 27) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, կարողաւն, 

իրաւացեաւն:  (222 / 4) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 
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  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց (231 / 10) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 26) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն  (236 / 19) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զս (238 / 11) 

  եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն  (246 / 34) 

  յապա եկելոց ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  

ԱՊԱԳԱՅ        - 2 

  թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից (190 / 19) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 27) 

  

ԱՊԱԳՈՎԱՆՔ            - 2 

եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 20) 

  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 
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ԱՊԱԳՈՎԵԱԼ - 1 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս 

(133 / 27) 

  

ԱՊԱԳՈՎԵԼ   - 2 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 12) 

  եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի 

անցից ապագովել ի բնաւ մասանց:  (148 / 1) 

  

ԱՊԱԳՈՎԵԼԻ - 2 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 8) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  

ԱՊԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ     - 6 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 20) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի 

տանել զապագովութեանցն բամբասանս, (63 / 5) 

  այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ ճանաչի 

միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 
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  առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի 

տանել զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 5) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 

  

ԱՊԱ ԵԹԷ  - տե՛ս Ապա գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՊԱ ԵՒ  - տե՛ս Ապա գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՊԱԶԷՆ        - 1 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

  

  

ԱՊԱ ԹԷ ՈՉ  -  տե՛ս Ապա գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՊԱԺԱՄ       - 1 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 11) 

  

ԱՊԱԼԵՐ        - 4 

եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ  (138 / 10) 
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  այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 7) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն (171 / 14) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, 

էած զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 7) 

  

ԱՊԱԿԱՆԱԳՈՐԾ      - 3 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 23) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ 

եւ յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 22) 

  

ԱՊԱԿԱՆԱՑՈՒ          - 4 

  այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց ախորժակօք անյագ 

վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ 

եւ ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 18) 

   մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի 

սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 3) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող  (204 / 3) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԱԼ - 1 
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  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. եւ 

իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ 

ծերութեամբ ապականեալ կերպարանաց (118 / 5) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵԼ   - 1 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 27) 

  

ԱՊԱԿԱՆԵՄ   - 2 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն (144 / 29) 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս 

քաղաքի ապականեսցին կարգք:  (81 / 27) 

  

ԱՊԱԿԱՆԻՉ   - 2 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

  

ԱՊԱԿԱՆՈՂ   - 1 

 յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 21) 

  

ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 13 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 7) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն  (212 / 8) 
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  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 27) 

  գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 4) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել  (75 / 6) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ (62 / 21) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն 

իւր պատրաստել:  (78 / 3) 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ (136 / 14) 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի 

նոցանէքն ապականութիւնք յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն 

իբր ի գիշերի   (212 / 15) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չ եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն 

բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 6) 

  

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 4) 
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ԱՊԱՇԱՒԱՆՔ - 1 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 4) 

  

ԱՊԱՇԱՒԵԼ    - 1 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ 

խղճիւ ապաշաւել,  (88 / 3) 

  

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս 

համազուգաւ  (242 / 22) 

  

ԱՊԱՌԱԺ       - 2 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  

ԱՊԱՌԱԺՈՒՏ            - 2 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք, որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ 
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թանձրահողն եւ զխոշոր ապառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով 

կակղել, եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 29) 

  

ԱՊԱՌՆԻ        - 5 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 17) 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն 

զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 4) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ յապառնիսն՝ յաշխարհի 

թողուլ յիշատակ:  (35 / 23) 

  եւ անուն իսկ ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք 

անցեալ յապառնիսն թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 3) 

  

ԱՊԱՌՈՒՄ      - 2 

  եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն արգասեօք տխեղծ. 

հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ 

յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 33) 

  որք ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի 

եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս  (147 / 6) 

  

ԱՊԱՍՏԱՆ     - 2 

զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 10) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս (230 / 27) 
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ԱՊԱՍՏԱՆԱՑԵԱԼ     - 1 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

  

ԱՊԱՍՏԱՆԵԱԼ          - 1 

  յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք 

զասպականեացն հոյլս:  (214 / 28) 

  

ԱՊԱՍՏԱՆԵԼ - 2 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 27) 

  

ԱՊԱՏՈՀՄԻԿ            - 1 

բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ կնոջէ  (195 / 16) 

  

ԱՊԱՐԱՍԱՆԵԱԼ        - 2 

  այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց  (52 / 12) 

  եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 9) 

  

ԱՊԱՐԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ 

դժնեայ ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 6) 
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ԱՊԱՒԻՆԻՄ   - 6 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր (188 / 6) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, (241 / 21) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 28) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, զխենէշութիւն 

մտաց արտաքսեցից, ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն (247 / 4) 

  ո՞ւր փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ (245 / 21) 

  

ԱՊԱՔԷՆ .ԱՊԱՔԵՆ - 8 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է(48 / 4) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է(54 / 22) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն 

սովորութիւն  (62 / 21) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 21) 

  ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ 

առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 1) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, (188 / 27) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 
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որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, 

տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս (137 / 21) 

  

ԱՊԵՐԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ(175 / 6) 

  

ԱՊԻՐԱՏ        - 1 

  զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ զՅովաբայն 

բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 10) 

  

ԱՊՇԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  թերեւս խելագարութեամբն ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ 

(106 / 12) 

  

ԱՊՇՈՊԵԱԼ  - 1 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  

ԱՊՈՂՈՆ        - 4 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն  (61 / 10) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 
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  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի 

մօրն Ապողոնի (61 / 7) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11) 

  

ԱՊՍՏԱՄԲ     - 1 

          եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ 

համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց 

զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք եւ ցայնքան 

բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն (202 / 31) 

  

ԱՊՐԱՆՔ        - 2 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս 

(235 / 11) 

  

ԱՊՐԵԱԼ        - 2 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր  (98 / 4) 

յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի 

բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն 

տանել հինահարութեամբ, (81 / 25) 

  

ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 2 
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  ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան 

զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 3) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն 

եւ ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս ե (230 / 34) 

  

ԱՊՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 3 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով 

զճաշակողսն ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի խրախական 

ճաշակաւորութիւն՝ օգտեցուցանեն:  (141 / 23)          

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 4) 

յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա (219 / 27) 

  

ԱՋ       - 13 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին 

ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն (210 / 12) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ յառաւել 

փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 12) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ (210 / 7) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոս (219 / 27) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 7) 
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  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից, (98 / 1) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 9) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ 

բաւական աջովն պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան 

շնորհի ընդունող:  (186 / 20) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր 

ամբառնայր աջու ձեռամբն զտիրական գաւազանն  (206 / 13) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն  (197 / 30) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ 

անվթար հաստատութեամբ, (206 / 18) 

  

ԱՋՈՂԱԳՈՅՆ - 1 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 6) 

  

ԱՋՈՂԱԿ        - 4 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 21) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ 

եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալ(154 / 9) 
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  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 23) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, 

եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 1) 

  

ԱՋԱԿՈՂՄՆ   - 1 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

  

ԱՋՈՂԱՊԷՍ   - 1 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի 

կառարշաւսն աջողապէս (115 / 24) 

  

ԱՋՈՂԵՄ        - 1 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 12) 

  

ԱՋՈՂՈՒԱԾ   - 2 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ  (195 / 27) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն 

յինքեանս աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 3) 
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ԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ  - 6 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս, զի 

հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 11) 

որում համանգամայն եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն, 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 17) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ, 

սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 2) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 10) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 7) 

  եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս 

անթիւ աջողութիւնք կենաց  (42 / 2) 

  

ԱՌ       - 330 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ 

լինելով՝ առ ի զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 9) 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 21) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն 

քաջ առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 
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  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 1) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս (37 / 3) 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, (38 / 3) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի 

պակուցումն նմանապէս եւ ի պարտութիւն:  (38 / 22) 

  եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան 

զարմիդ»:  (40 / 12) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս (41 / 6) 

  որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան 

կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 29) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանման պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն (42 / 28) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 29;  47 / 30) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն (47 / 33) 

  

այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 3) 
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  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 13) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար (48 / 32) 

  նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս  (50 / 9;  50 / 12) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս (50 / 14) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, (52 / 4) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ 

եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 22;  52 / 24) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն, (53 / 2) 

  մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ 

նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս 

նաւելով  (53 / 23) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 7) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 3) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք 

են առ միմեանս (61 / 27) 



471 
 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ (64 / 5) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացց  (64 / 22) 

  եւ կամ արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ 

մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն 

լինէին անձին, առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6) 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս 

բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, 

ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 28) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն առ իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28;  69 / 28) 

  

Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք իմաստութեամբն 

առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ (69 / 29) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման(70 / 2) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 10) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 
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   զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց մեծափարթամ շինութիւն եւ 

մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց քաջատածութիւն եւ առ միմեանս 

սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց (72 / 23) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել, որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ 

ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան 

(73 / 15) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, որում հետեւի եւ 

փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 22;  73 / 23) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 17) 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից (76 / 15) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն առ Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 25    

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն թէ 

եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք 

վարեցեալք ի զօրավարութեան:  (80 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 10) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ 

փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի թշնամիսն 

ելով՝ առ ի յիւրայոցն  (81 / 18) 

համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր պարտիս:  (82 / 22) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 17;  85 / 18) 
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  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ 

եւ առ թագաւորսն երեւելագոյն (85 / 21;  85 / 22) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել 

արարիչ  (85 / 27) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 29) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 23) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն (88 / 10) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 22) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 29) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 30) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն (90 / 3) 

  թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի  (90 / 12) 
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  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 28;  90 / 30) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 11) 

եւ զայն՝ սակայն առ հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ 

եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս  (91 / 31)         

զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. 

(91 / 32)          

Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել, վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ 

վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 4;  92 / 5) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 10) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ, որք հարազատ առ ի յարենէցն 

ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման 

սոցայցն ասացեալ չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 32;  92 / 33) 

վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 15) 

  եւ այլ յաւէտ անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ 

բերս:  (96 / 11) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս  (96 / 32) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24;  98 / 25) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 
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  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, 

լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 1) 

  մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով 

յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն 

ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ 

(99 / 10) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս, զի ոչ բնաւ ընդ միտ 

զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր առ իսրայէղացիսն 

ունէին, (99 / 19) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ  (100 / 21) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին 

(100 / 27) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 12) 

  կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 19) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ զասացեալսն առ հրէա (103 / 16) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, 

այլ առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ (104 / 11) 
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  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր 

ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 23) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27;  104 / 29) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս, փթթեալ 

յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն  (105 / 19) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

   եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ սմին ցուցանէ առ ընդունողսն 

դժնդակութիւն, (106 / 11) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն   (106 / 21) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 9;  107 / 11) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ:  (107 / 23) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել 

նմանութիւն  (107 / 25) 
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  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 32) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ գոյաւորութեամբ 

գերազանցեալ, եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ 

զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիսխառն պարգեւացն, այլ ամենայն վայրք վայելչասցին 

բարեխառնութեամբք:  (110 / 2) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ 

բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 28;  110 / 31) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ 

զբարեբանութեան առ այս զոյգ զարգացուցանէ (112 / 5) 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 13) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 7) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 7) 

յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ 

դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն 

վստահացեալք ապա յիւրեանցն կարողութիւն (116 / 8) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար 

գոն առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

  առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի նահատակել (117 / 6) 

ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան (119 / 26) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ (120 / 13) 
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  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 33) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ 

գրեթէ առ արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 20) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս 

(121 / 28) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 17) 

անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 21) 

  առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս (125 / 4) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն 

(126 / 11) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ 

կախեալ առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ վայրենացեալ բարուք եւ 

նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ ծնողին թիւրէր դատաստան եւ 

միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան(127 / 31) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 22) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ 

յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 6) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ 

աղէտս առ ի յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 
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  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27;  131 / 29) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ 

անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս 

ստացողաց:  (132 / 22) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 24) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ 

խոստովանեալ առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր 

լսողաց:  (133 / 32) 

  դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել 

բժշկաց, եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, 

զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 9;  134 / 12) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք (134 / 14) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 21) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային 

հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել 

(135 / 21) 

  որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, 

տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս, ո՞րչափ եւս 

առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 21;  137 / 23) 
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  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 30) 

որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 4;  139 / 8) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ (139 / 26) 

զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր 

անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի 

(140 / 4) 

  առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել զապագովութեանցն 

հանգոյն վարկ:  (140 / 25) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն 

բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս  (141 / 6) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 11) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր 

փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ եւ 

ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն 

հրոյ զվերնայարկօքն պատին, որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ 

կոչին միտք, առ հասարակ կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ 

յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 25;  144 / 29) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին, եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս 

վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ յարձակել աւազակութեամբք, որոց 

յաղթեսցեն նաւաց, յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում 

անձինս, եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 15;  149 / 19;  149 / 19) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22;  149 / 22) 
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  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 9) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ 

միշտ առ մեծագոյնսն:  (153 / 4) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն (153 / 11) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել 

զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին դնել 

հաւասար:  (153 / 15) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. վասն զի արագագոյն 

ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան 

արուեստ:  (153 / 20;  154 / 1) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 6) 

  որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ 

(154 / 22) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց  (155 / 6) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 14) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ 

երկրորդ՝ յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն 

իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 23) 
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  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 30) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն 

հանդիսի առ ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն 

թագաւորին  (157 / 17) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20;  157 / 20) 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 29) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 23) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 24) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն (164 / 11) 

  սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս 

ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով 
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շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ 

անսպառ բերմամբն:  (164 / 24;  164 / 25) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին 

պաշտպանեալք, առ ի զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով 

ախորժակս՝ ի բանական եւ ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ 

ամենեցուն առ ի կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 19;  166 / 21) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարունն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս (167 / 5) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 12;  167 / 13;  167 / 15) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 12;  169 / 12) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

(170 / 17) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, (171 / 32) 

   բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին (172 / 30) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի 

ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ 

անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 9;  173 / 11) 

  առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն լցուցանելով զպէտս 

կարօտութեանցն:  (173 / 17) 
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  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 5) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 6) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, (175 / 9) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է 

գերազանցութիւն՝ առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի 

յառաջադէմսն եւեթ:  (176 / 14) 

  առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 16) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ 

զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ (176 / 26) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, (176 / 32) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 17) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 12) 
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  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 24;  179 / 25) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի (180 / 21) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  Առ որորվ իմանալի է(181 / 25) 

 եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց (186 / 7) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն 

վարկանիմ առ ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ 

փառաւորութիւն, որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան 

այսպիսաբար իմն վայելիւք:  (186 / 15) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 30) 

եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի (187 / 5) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն  (188 / 6) 
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  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագոյն 

ուսումն վարդապետութեան՝  (188 / 10) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

  եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն 

արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 12) 

  զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ 

խանդախանս առ մերձաւորն նիւթելով ացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի 

ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 4) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 28) 

  ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն  (196 / 3) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 6) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին 

ծայր կատարելութեանն. եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ 

հոգւոյն սրբոյ ընդունող (197 / 10) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ 
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յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան 

իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 32) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, (202 / 20) 

   եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք, ոյք էին պատրաստք եւ պիդակազմք ըստ 

ամենայնի պատերազմողացն օրինի, եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք 

երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի 

խառնումն մարտին առնել:  (203 / 9;  203 / 13) 

  ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 20) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան. ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ 

հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն 

դառնալոյ հրճուալիցք էին. եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ 

հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային 

կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 18;  204 / 22) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13;  205 / 13) 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի  (207 / 5) 

  առ հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 16) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 17;  207 / 20) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր 

եւ առ հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 26) 
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  այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ 

սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն (212 / 8) 

անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ 

այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս 

սատակէին (212 / 27) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն 

առնել  (214 / 22;  214 / 23) 

  ՝ տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 17) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն (217 / 2) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ 

երե  (217 / 12) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս (219 / 11) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր 

բարեբանութիւն՝ առ խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորե 

(219 / 31) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 24) 
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  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել 

իմանալ  (223 / 25) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. (223 / 27) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 29) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս (225 / 4) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց 

զօրավիգն (225 / 14) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 27) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, 

ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող 

թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 6) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ 

նմանապէս առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն  (228 / 23) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն 

պաշտօնեայ, առ ի վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց 

թշնամեացն եւ ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի 

բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճա (230 / 32) 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ. եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի 

պատրաստութիւն:  (232 / 12;  232 / 13) 
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  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 9) 

  , եւ յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս 

կենցաղօգուտ գործոց (237 / 23) 

  ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ 

բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3;  238 / 4) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 20) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ 

աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն 

գուպարս(243 / 9;  243 / 10) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 

բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 15) 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 21) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտ (243 / 28) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն 

նուագս:  (244 / 18) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 28) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին  (245 / 14) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան. եւ դառն գազանամիտս 

տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 25) 
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  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 28) 

  յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն 

պատմուճան առ ի կենցաղոյս վայելչութիւն (246 / 3) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս անկողոպուտն 

պահէի ի թշնամեացն դաւոյ (246 / 10) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն (248 / 7) 

  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, 

եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 22) 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ 

զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 25) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին (248 / 18) 
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ԱՌ/գոյ./         - 9 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր (188 / 5) 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզամտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 21) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից (198 / 25)   

Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս (241 / 20) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (246 / 33) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք (247 / 2) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, 

հաւաքելով զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ 

նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ 

խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 6) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 18) 

  

ԱՌԱԳԱՍՏ      - 4 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ 

պայծառանալն առագաստ սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն 

յօրինմամբք  (170 / 23) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն  (219 / 15) 
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   նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն (149 / 2) 

   եւ աչք ի յառագստս նաւաց պշուցեալ հային (150 / 12) 

  

ԱՌԱԳԱՍՏԱՓԱԿ       - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց  (64 / 15) 

  

ԱՌԱԴՐԵԼ      - 1 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 4) 

  

ԱՌԱԹՈՒՐ      - 1 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, 

որպէս առաթուր հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ 

կենդանի:  (121 / 6) 

  

ԱՌԱԿ  - 2 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի 

վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն (31 / 1) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, (44 / 12) 

  

ԱՌԱԿԱՆՔ      - 2 
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  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ,  (63 / 20) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ 

կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն (88 / 9) 

  

ԱՌԱԿԵԼ         - 1 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

  

ԱՌԱԿՈՂ        - 1 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  

ԱՌ ԱՅԺՄ – տե՛ս ԱՌ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՌԱՆՁԱՆԱԲԱՐ       - 1 

  տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս (137 / 21) 

  

ԱՌԱՆՁԻՆ      - 13 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 20) 

որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 24) 

որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել 

եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած, (97 / 12) 



495 
 

  եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, 

որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 28) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 26) 

  որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ, այլ միայն 

որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 6) 

  որ է առանձինն սարաս չարութեան  (141 / 25) 

  եւ ըստ ինքեան ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի 

զպարսաւն, ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 12) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, 

ինքեամբ առանձինն սկսող կատարելագունիցն եղեալ, (155 / 3) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 32) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն  (192 / 26) 

  եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն 

վիճակեցան առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ          - 2 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք, բայց կամք եւ 

դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի կէտ:  (159 / 17) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱԿ   - 1 

  առանձնակ զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 
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ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ - 2 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 31) 

ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՆԱԼ          - 1 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 24) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՑԵԱԼ        - 3 

  առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցման  (105 / 8) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն  (140 / 17) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

  

ԱՌԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 

վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  

ԱՌԱՆՑ           - 28 
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  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 8) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 15) 

  ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 22) 

ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ  (64 / 19) 

  սակայն մեք առանց քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 5) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  եւ կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ 

(86 / 33) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս (93 / 23) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել   (99 / 27) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց 

եւ առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

  Եւ զսոյն ոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 
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  , զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 6) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 17;  127 / 17;  127 / 18) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, 

որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք (127 / 27) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 11) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ 

իսկ առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի 

զբովանդակութիւն:  (227 / 29;  227 / 30) 

  զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ կարեսցէ քաղաք  (229 / 24) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս  (237 / 10) 

  որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն 

եզախմբեցայ  (242 / 32) 

  

ԱՌԱՋ - 1 
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  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի 

յերիս առաջս բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք 

իբրու ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 

  

ԱՌԱՋԱԳՈՅՆ - 1 

յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  

ԱՌԱՋԱՐԿԵԱԼ          - 3 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, (81 / 28) 

  որ զի ըստ կամաց առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 12) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս 

եւ առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 8) 

  

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ   - 6 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի 

հեռուստ շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 10) 

զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել  (74 / 20) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն 

կատարել առաջարկութիւն մեկուսացելոց ի սմանէ  (133 / 31) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 
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  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ (232 / 12) 

  

ԱՌԱՋԻ           - 41 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 25) 

  ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց,  (45 / 20) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ 

երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ 

եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի 

բոլոր մասանց վարկանել  (88 / 14) 

ուր անձանձրոյթ երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ 

զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս  (47 / 33) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 32) 

զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս (81 / 30) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի վայր 

արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել  (88 / 14)           

  Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ (89 / 12) 
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  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս 

իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր (98 / 33) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, (103 / 29) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 33) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհո11րդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 18) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ 

կան առաջի նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն 

հնարագիտութիւնք  (116 / 22) 

  եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ 

ներբողենի:  (119 / 29) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 10) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 22) 

  եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն 

արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի 

թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 23) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ 

յոլովիւք առաջի արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան 

անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի 

պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 9) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 
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  եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ 

կատարի:  (195 / 7) 

  զի զոր սակաւուցն առաջի քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի 

դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման (197 / 1;  197 / 1) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց, եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ 

զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ 

զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք 

եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (202 / 32;  203 / 4) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց  (204 / 27) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 20) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 25) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 30) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան (218 / 17) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

  յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի  (225 / 33) 
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  եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ 

զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց 

(243 / 8) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 26) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ, եւ 

որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 23) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ. «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի 

նմանէ»:  (51 / 21) 

  

ԱՌԱՋԻ ԱՐԿԱՆԵԼ  -  տե՛ս ԱՌԱՋԻ գլխաբառի տակ 

  

ԱՌԱՋԻ ԱՐԿԱՆԵՄ  -  տե՛ս ԱՌԱՋԻ գլխաբառի տակ 

  

ԱՌԱՋԻ ԵԴԵԱԼ  - տե՛ս ԱՌԱՋԻ գլխաբառի տակ 

  

ԱՌԱՋԻԿԱՅ   - 36 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

  այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ  չափաւորապէս 

(54 / 30) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 
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  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 28) 

եթէ տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն 

յարադրեաց խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ 

ցուցանելով առաջիկայ անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է(88 / 18) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն, (190 / 17) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ 

յուսով առաջիկայ վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան 

ցնծութիւն:  (190 / 30) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ  (207 / 9) 

եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ 

միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 29) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 1) 

  եւ հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն 

յաջողութիւնս:  (112 / 7) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն 

ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ (92 / 16) 
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  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն (45 / 19) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման (139 / 3) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք 

գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք 

հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 2) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 12) 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ 

լինելով արութիւնս:  (39 / 1) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան , զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով 

ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց 

անցեալ տեսցուք  (49 / 19) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 
յառաջիկայսի:  (183 / 12) 
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եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 29) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին (225 / 32) 

  եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, 

որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 30) 

զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 24) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս  (167 / 12) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ (194 / 11) 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

  

ԱՌԱՋԻՆ        - 42 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան (41 / 26) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 9) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ …(49 / 26) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարորութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ (52 / 6) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 11) 
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  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, (60 / 8) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն 

յընդդիմակէն նախ առաջին գլուխ:  (71 / 12) 

  …նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին 

կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ (72 / 2) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ 

եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի  (82 / 4) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, 

զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն 

եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր 

յափշտակութիւնս   (86 / 14) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք (96 / 27) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 10) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն 

(186 / 18) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 3) 
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  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, 

տեսանէի նախ առաջին զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 14) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 9) 

  առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն  (228 / 20) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 3) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն  (188 / 7) 

՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն 

հասից յառաջին ծայր կատարելութեանն (197 / 11) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական 

սովորութեամբք, առաջինս՝ զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ 

զառողջագործ յամենեսեան զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս, եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 2) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ 

զարմանալեօք առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան 

կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն 

կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն…սակայն գլուխ եւ ծայր 

երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 3) 
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  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն, ոմանք մասնաւորին, եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով 

սկիզբն ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 5) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 20) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք (241 / 6) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն 

(154 / 19) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգի ընդ համարով (158 / 27) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ 

հեշտալուր առաջնովք հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ 

յառաջեցուցին  (163 / 33) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 15) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին 

իսկ յառաջնոցն:  (232 / 18) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 28) 

  

ԱՌԱՋԻՆՆ      - 1 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ 

փարթամագոյն. առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս 

(167 / 22) 
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ԱՌԱՋԻՆՔ      - 1 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ 

իբր առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  

ԱՌԱՋՆԱԿ      - 3 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս 

կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան  (241 / 25) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. 

զրկեցայ յառաջնակն փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն 

համբուրեցի վտանգս:  (246 / 19) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴ   - 13 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, 

եւ առաջնորդ զօրաց:  (81 / 13) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս 

եւ առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

  զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի 

եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 29) 
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  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 4) 

  եւ պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ 

բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց 

բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն 

վստահանալի բարեյուսութեամբ:  (229 / 9) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 6) 

  Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի եւ 

այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր 

կատարելագոյն առաջնորդացն խնդամտութիւն:  (204 / 17) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս  (206 / 10) 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր սկզբունք 

չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք եղեալ գրոց եւ 

յիշատակական պատուոց (148 / 20) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 20) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ     - 1 

յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով 

գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին  (219 / 26) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԱԼ        - 2 

  զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 29) 
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  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 13) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ          - 3 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից 

զբարիսն՝ առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 30) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ 

վայելչականին:  (181 / 18) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմն 

(214 / 12) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵՄ         - 2 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին 

կնքումն, առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի 

գիտութիւն ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ            - 6 

  եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական 

իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 27) 

  մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն 

լինէր առաջնորդութիւն:  (36 / 19) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս 

յանսխալ առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել   (154 / 30) 
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  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց (230 / 17) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 13) 

  

ԱՌԱՋՈՒ         - 1 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք,  (78 / 8) 

  

ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 6 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ, որ ամենեւին զատեալ ճշմարտութենէն, եւ 

առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 9) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս (67 / 28) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, (60 / 19) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 22) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն (70 / 19) 

  որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց ստեղծականն 

եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 6) 

  

ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ       - 3 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 26) 
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  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն  (65 / 17) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 5) 

  

ԱՌԱՍՊԵԼԱՊԱՏՈՒՄ           - 1 

  որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 15) 

  

ԱՌԱՏ - 8/ կասկածելի է.ընդամենը  հինգն են/ 

  միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 25) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ անդաստանս 

կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր արմտիս:  (174 / 16) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 

յառատ բարեկեցութեան (172 / 25) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրման (154 / 26) 

  

 

ԱՌԱՏԱԲԱՐ   - 4 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 17) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ 

հեռաւորաց առատաբար զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 12) 
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  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք 

եւ առատաբարն հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ 

բարութիւնս:  (165 / 1) 

  

ԱՌԱՏԱԲԵՐ   - 4 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ (76 / 28) 

  որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 22) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 15) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 12) 

  

ԱՌԱՏԱՄԻՏ   - 1 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 7) 

  

ԱՌԱՏԱՇՆՈՐՀ          - 2 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր 

տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց 

եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 21) 

եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն 

խրախանալ հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 
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ԱՌԱՏԱՊԷՍ   - 2 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն 

եւ առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 14) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 28) 

  

ԱՌԱՏԱՏՈՒՐ - 1 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ  (52 / 1) 

  

ԱՌԱՏԱՑԵԱԼ - 1 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

  

ԱՌԱՏՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ 

անխնայ առատութեամբ շնորհեաց պարեւ (108 / 10) 

  եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ 

մեծութեանցն առատութիւն:  (163 / 12) 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  

ԱՌԱՒԵԱԼ       - 1 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ 

իւիք առաւեալ քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 
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ԱՌԱՒԵԼ          - 88 

  ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառս՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

  վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ (34 / 5) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա  (36 / 4) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, 

թէ առաւել բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ  (40 / 25) 

  անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր 

զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով 

մտերմութիւն, առաւել զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանգամայն 

զըստ բարեծանոյց խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր 

պատճառ (45 / 9) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ (47 / 4) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

  որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է 

համարեալ դժոխ:  (49 / 34) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն բերմամբք:  (53 / 27) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16) 
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  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն 

պարապեցին, առաւել աստուստ է ճանաչել  (55 / 22) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի 

պատերազմ առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են (61 / 17) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի 

(63 / 15) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 19) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն (72 / 10) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ (80 / 16) 

   որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ (80 / 33) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 30) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ (84 / 5) 
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  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս  (87 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի 

տարազարդ առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն (97 / 6) 

  ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 16) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս 

յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս 

(114 / 30) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 4) 

  ոչ զայլ ոք առաւել քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք 

վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ 

ուստեք առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 15) 
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  բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ 

քաջածանօթ:  (133 / 27) 

  ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 22) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց (138 / 7) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ 

ստացուածի, եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 22) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, (142 / 18) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս 

ցուցանէ զօրէն դեղոյ, (144 / 18) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ 

զայլս առաւել եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ 

կաթինն եւ մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ 

հայթայթանաց, առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ 

իւրաքանչիւր հմտութեան:  (161 / 4) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա (188 / 14) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 6) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց 

մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 
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  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս  (193 / 7) 

  եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 3) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն (208 / 7) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն  (208 / 28) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան (209 / 3) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ 

յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 3) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն 

(211 / 7) 

  եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել  (218 / 26) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն փութալ բանիւ առ ի 

մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 30) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի 

այսու առաւել (228 / 11) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 21) 

  Եւ առաւել եւս այս (241 / 10) 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն 

ղամբարս:  (246 / 7) 
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  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեան տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց  (79 / 16) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածից (119 / 10) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն. թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին 

ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 15) 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 22) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝  (196 / 25) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 
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  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս  (189 / 18) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի 

կիսոցն՝ յառաւել խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի 

կենդանութենէ յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան 

օրըստօրէ յառաւել փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 23) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, (165 / 29) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 9) 

Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթասութիւնք 

մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն 

լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 15) 

  

ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆ         - 5 

յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 30) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն  (138 / 23) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել 

եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 18) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն (246 / 34) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 
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կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 2) 

  

ԱՌԱՒԵԼԱՀՐԱՇ         - 2 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ 

այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 31) 

  

ԱՌԱՒԵԼԱՊԷՍ           - 2 

  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք 

(101 / 11) 

  Տի նա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ (116 / 18) 

  

ԱՌԱՒԵԼԱՍՔԱՆՉ      - 1 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 2) 

  

ԱՌԱՒԵԼԵԱԼ   -

9                                                                                                                                                    

                                                                        

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր (108 / 22) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, (127 / 3) 
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  որ ամենեւեին պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ 

ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 29) 

  եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն 

սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 31) 

գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 15) 

              Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս 

տիեզերաց. այլ թէեւ առաւելեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի (160 / 8) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր 

համբարձեալ առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց 

զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 2) 

  զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի 

տեսողացն առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  

ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ  - տե՛ս ԱՌԱՒԵԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆ       - 17 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի  (142 / 25) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել (167 / 20) 

  մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ 

նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 4) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 32) 
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  որ խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց 

ծայրիցն առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն 

գոյացեալ:  (179 / 20) 

զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 18) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ, որոց ի 
յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ գձուձք եւ 

խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 9) 

փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն 

ցուցանէ առաւելութիւն (105 / 22) 

  եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով 

զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 12) 

  ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 12) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն, (202 / 27) 

  ոչ կարէի զբովանդակն 

պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ 

(237 / 29) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 6) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն  (218 / 7)       

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ, եւ 

զնուազութիւնս յառաւելութեանցն լնու  (237 / 31) 

  

ԱՌԱՒԵԼՈՒԼ   - 3 
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  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 28) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 2) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 

  

ԱՌԱՒԵԼՈՒՄ   - 6 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս (127 / 33) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի 

բաց:  (121 / 10) 

  Բայց միովն ամբաստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք, եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ 

անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 26) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան 

զմարդկայինսն առաւելուն ամենայն հաստատուն եւ անսխալ 

յարգանօք:  (219 / 4) 

  

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ -  տե՛ս  ԱՌԱՒԵԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ ԶԱՌԱՒԵԼ -  տե՛ս  ԱՌԱՒԵԼ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԱՌԱՒՕՏ        - 2 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն 

ընդ առաւօտ՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով 

պատարագին  (156 / 8) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի 

սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ 

պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  

ԱՌԱՒՕՏԻՆ   - 2 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 1) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն (206 / 4) 

  

ԱՌԱՒՕՏՈՒՆ - 1 

  յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 8) 

  

ԱՌԱՔԵԼ         - 1 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 16) 

  

ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ           - 1 
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  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 5) 

  

ԱՌԱՔԵՄ        - 3 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 29) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 25) 

  

ԱՌԱՔԻՆԱԳՈՅՆ        - 1 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 11) 

  

ԱՌԱՔԻՆԱՍԷՐ           - 3 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ 

եւ առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 17) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, 

վերջացեալ յառաքինասէր նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն 

հոմացեղից:  (128 / 18) 

   եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 11) 
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ԱՌԱՔԻՆԱՒԷՏ           - 2 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից  (190 / 21) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով 

բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն ասպարէզս, որով զիմաստից գոյս 

պատրաստէի ի վայելս նմին (246 / 9) 

  

ԱՌԱՔԻՆԻ      - 5 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, (88 / 27) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (22        

Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր 

զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ 

գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 27) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի ոյք զամուսնութեանցն 

պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան 

կամաց:  (42 / 31) 

  

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ      - 35 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ (98 / 32) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան (102 / 23) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, (102 / 30) 
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  այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 30) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ 

ընթացս առաքինութեան (188 / 11) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի 

ինչ. զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն 

զոգւոյն զառաքինութեան մասունս (100 / 2) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 5) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան (154 / 4) 

  զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 15) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն (171 / 22) 

  որ հանապազ ըստ առաքինութեանն զբարեզարդութեան փոխանորդէր 

փառս:  (190 / 1) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ 

ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն 

կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (201 / 22) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ 

շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր 

ախոյեան:  (209 / 33) 
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  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց… 

այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս (96 / 5) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 2) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 28) 

  եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 5) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ 

ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ…  (103 / 6) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 17) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի 

չորից առաքինութեանցն հանդէս (230 / 8) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ 

զնահատակութիւնս առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ (235 / 13) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն (120 / 31) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն 

կամաւորի առաքինութիւն ասի:  (150 / 22) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 3) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 20) 

  այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ (150 / 7) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ վստահացեալ 

յիւրն առաքինութիւնս (206 / 11) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ 

հռչակելի առաքինութւն ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն 

կրեցելոցն ի նմա գովելեացն մասանց, (103 / 30) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ 

եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ 

(129 / 26) 

այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ 

ճանապարհ յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար 

կենդանի պահելոյ:  (158 / 25) 

  

ԱՌԱՔՈՂ        - 1 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն 

ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  

ԱՌԴԱՏԵԼ      - 1 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ 

ոք առդատել ընդ սմա:  (118 / 19) 

  

ԱՌԴԱՏԵՄ     - 1 

  զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք (151 / 34) 
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ԱՌԴԻՑԵՄ     - 1 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն (221 / 6) 

  

ԱՌԵԱԼ           -31      

   Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք, 

ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր չարութիւն 

(87 / 23)         

            Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի, որ զփոքր ինչ 

հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի ծայրագոյն 

թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (33 / 30) 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր. քանզի զհայրենի 

զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն առեալ (46 / 27) 

  «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 30) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 
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չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն (87 / 23)                

զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս 

եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ 

բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ (98 / 5) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն  (100 / 32) 

  որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի հակառակամարտիցն պահանջել 

վարձ, (101 / 3) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի 

խոյզ առեալ (113 / 29) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի 
ձեռն զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

  որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան զամենայն 

հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց եւ 

զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 20) 

  յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց տապախառնութիւն, (165 / 29) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ (166 / 9) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի 

հեռուստ շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 11) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն (192 / 19) 
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  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր   (198 / 4) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 7;  210 / 9) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ (210 / 10) 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս (210 / 28) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 26) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ որում 

եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 14) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 5) 

  

ԱՌԵԱԼ Ի ՁԵՌՆ 

Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի 
ձեռն զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

  

ԱՌԸՆԹԵՐ     - 2 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք 

վաղվաղակի առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

   եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 24) 

  

ԱՌԸՆԹԵՐԱԿԱՅ       - 1 
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  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ 

արար զառընթերակաց դէմս հաստատնոցս:  (242 / 19 

  

ԱՌԸՆԿԵՑԵԱԼ           - 2 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն:  (76 / 33) 

  

ԱՌԺԱՄԱՅՆ   - 1 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն 

տիրէր   (207 / 25) 

  

ԱՌԺԱՄԱՆԱԿ            - 1 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից,  (97 / 34) 

  

ԱՌ Ի -  տե՛ս   ԱՌ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ԱՌԻԹ - 9 

  եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 10) 

  այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր 

մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն:  (65 / 24) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 
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վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ 

շարժեաց (79 / 18) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան 

լինի առիթ:  (112 / 2) 

   նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ (232 / 1) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 17) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 3) 

  

ԱՌԻՒԾ           - 1 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ 

անցեալ յառիւծն կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 8)  

  

ԱՌԼՑԵԱԼ       - 11 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 21) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ 

…աճեցան հասակաւ  եւ զարդարուն հանչարովք(98 / 20) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ, (108 / 4) 
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  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող 

եւ առլցեալ ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ 

ցուցանէ օգնականութիւն (139 / 21) 

  այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 9) 

   որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 30) 

  որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 29) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ 

զարմանալով զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 5) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն  (135 / 12) 

  

ԱՌ ՀԱՍԱՐԱԿ    - տե՛ս ԱՌ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ԱՌՁԵՌՆ        - 1 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  

ԱՌՁԵՌՆԱՊԱՏՐԱՍՏ, ԱՌՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏ         - 9 

                        Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր 

ասացեալ   բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, (46 / 14) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 8) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 12) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս (89 / 1) 
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  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 3) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 20) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք 

(134 / 27) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 28) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ 

հանդիպումն առձեռնպատրաստ յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է 

զի ի մօտաւորսն բնակեալ տեղիսն:  (227 / 14) 

  

ԱՌՆԵԼ           - 72 

  ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ (50 / 5) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ,  (63 / 21) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս (65 / 20) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս 

(67 / 11) 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ 

էր առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 27) 
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  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի 

ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ  (78 / 29) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց  (79 / 29) 

  եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 32) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 34) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 15) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ պատճառին 

(95 / 11) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս 

իւրում առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն 

աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, եւ երբեմն յայտնապէս 

ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 30) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի 

Մադիամն առնել փութանակի:  (99 / 32) 

  եւ հարազատն զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 16) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն 

տայր առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք 

զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ 

իւրաքանչիւրոցն առնել վճարումն (106 / 9) 
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     Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն (117 / 7) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս 

(130 / 30) 

   ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ 

զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն  (141 / 9) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր (149 / 15) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է (153 / 16) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 15) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական 

պարծանօք առնել զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս 

առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 

զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր ի 

հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 7) 

  յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն, եւ երանի թէ յայն եղեալ 

էր ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 4) 
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  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել,  (196 / 11) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 19) 

եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 15) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս (206 / 16) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն 

հասումն առնել առ նոսա:  (207 / 20) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ 

ճայթիւն հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի 

անձեռնընտելիցն առնել (214 / 24) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 9) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց (227 / 12) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. եւ զնորա 

հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս նորնգման եւ 

յաւելուած գթոյն առնելոյ, (64 / 7) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես 

զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին 

(94 / 23) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 4) 

  առնելոյ անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ 

մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ 

ճանապարհ, տարագիր ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 4) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 
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զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 18) 

  զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեա (86 / 23) 

  ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր   (91 / 15) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 33) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց 

անփոյթ առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 33) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 25) 

եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան առնելով յաճախութիւնս, 

բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 30) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով (120 / 14) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի  (129 / 12) 

  եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն 

(149 / 26) 
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  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս, բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (166 / 33) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ 

բերիցեն, հրձիգ առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս  (192 / 19) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ 

յիրերաց առնելով:  (206 / 3) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ 

խոշորութենէն առնելով ի յարդարումն (216 / 17) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 23) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն 

հարկաւորացն առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն (167 / 29) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 17) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 2) 



546 
 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 10) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 33) 

  

ԱՌՆԵՄ           - 50 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք 

բարկութիւն  (243 / 25) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն  (245 / 20) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով 

երկիր  (37 / 25) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութեն (40 / 6) 

  եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 12) 

  նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն (122 / 4) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից  (122 / 19) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց   (151 / 10) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել 

արժանաւոր առնեն  (153 / 20) 
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  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են 

շրջակայք, առնես ենթադրութիւն  (221 / 7) 

զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս, (32 / 25) 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ 

եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 3) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս 

երկաքանչիւրոցն առնէի՝ հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (236 / 1) 

եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն 

անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի 

բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի 

վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն 

քամահանս առնէին (203 / 2) 

  եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ 

զտարաշխարհիկն առնէր ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս 

հնարելոյ իմաստութեանն:  (40 / 29) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր  (46 / 26) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն(54 / 6) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր (55 / 5) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, (63 / 25) 
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  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 3) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 33) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 15;  129 / 17) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ  (74 / 31) 

  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի 

բաց առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 34) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 10) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկան  (94 / 10) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի 

պատմուճանս արասցեն, սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս 

եւ զարմանալիս տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 19) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 14) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս 

նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս  (123 / 30) 

զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց 
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կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի 

բնութեան կարիս արար:  (78 / 10;  78 / 13) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, (184 / 15) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 3) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն  (201 / 12) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 9) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն 

զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն  (198 / 19) 

  արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառական այնորիկ 

(196 / 33) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի 

ճանապարհ արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ 

ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 26) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց (241 / 17) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս (242 / 13) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում 

չարեացս  (244 / 26) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, (246 / 30) 

  

ԱՌՆՄԱՆՈՂ   - 1 
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  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  

ԱՌՆՈՒԼ          - 30 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի 
կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 4) 

  եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար 

յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից (62 / 23) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 6) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն 

զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ 

բարգաւաճել, յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր 

ողբերգակ (68 / 13) 

  զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ մարդկանէ 

հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 29;  84 / 30) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ, յորժամ ետես զնա 

պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ 

դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 16) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 7) 

  վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն 

(105 / 2) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 7) 
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  բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ 

խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 25) 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ (115 / 22) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ 

զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 20) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ 

կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն (138 / 24) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 2) 

որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք 

զնոցին մեծութիւնս (163 / 14) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ 

իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 31) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի 

անկանելն վրէժս առնուլ գիտելով»:  (185 / 12) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, 

եւ առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն 

եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 18) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 
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իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12) 

եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան  (196 / 27) 

  յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

 զորոց կամեցան զփորձ առնուլ (207 / 7) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 17) 

  զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 17) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 17) 

  եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն  (84 / 16) 

  

ԱՌՆՈՒՄ  -20 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

   Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյր գործ (41 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք 

ի՞բր առնոյր  (66 / 34) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան  (189 / 27) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք (93 / 15) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս  (111 / 8) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով  (133 / 20) 
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  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 
կիր:  (54 / 1) 

յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (54 / 1)     

այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  

զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին արքն  (115 / 10) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս  (33 / 22) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 5) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն 

գումարութեան առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 10) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս (102 / 19) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն 

զյաղթանակն էառ գովութեան եւ  ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ 

հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 5) 

  այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ չարեաց (129 / 20) 

յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական ամբաստանութեան 

պարսաւանս (140 / 24) 

  որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  

ԱՌՆՈՒՄ Ի ԿԻՐ  - տե՛ս ԱՌՆՈՒՄ գլխաբառի տակ ընդգծվածը 
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ԱՌՈՂՋ          - 2 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք (52 / 6) 

եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 25) 

  

ԱՌՈՂՋԱԳՈՐԾ         - 1 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ            - 2 

որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ 

փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ (77 / 14) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով  (181 / 13) 

  

ԱՌՈՂՋԱՄԻՏ            - 1 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 

  

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ        - 6 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 28) 



555 
 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 3) 

  արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս եւ զխորհրդոցն 

տեսութիւն:  (181 / 14) 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն   (76 / 16) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ 

արծարծելով յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ 

զկենդանին:  (76 / 6) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով 

ընդ առողջութիւնս:  (76 / 27) 

  

ԱՌՈՅԳ           - 2 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 15) 

  սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 7) 

  

ԱՌՈՅԳՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն 

եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 3) 

  

ԱՌՈՒ  - 1 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն 

գործելով առուս (167 / 1) 

  

ԱՌՈՒԳԱԳՈՅՆ           - 3 
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սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք  (205 / 18) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 24) 

  

ԱՌՈՒԳԱՑԵԱԼ           - 1 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30) 

  

ԱՌՈՒԳՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 19) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 2) 

  

ԱՌՈՒԹԻՒՆ  - 1         

       ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի ուրախակցութեամբն 

զուարճացումն (223 / 12) 

  

ԱՍԱՑԵԱԼ       - 77 

  Եւ ասացեալ է այսպէս (30 / 9) 
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  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ 

բոլոր ասացեալ բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ (39 / 27) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս բանիւս:  (51 / 19) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն (52 / 4) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Եւ յիրաւի դիպողագոյն ասացեալ խրատաբանութիւն:  (53 / 22) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն, զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու (56 / 10) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ (67 / 20) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր 

Եւրիպիդեայս ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն (70 / 19) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 
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  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 13) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին 

շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց 

տարօրէնութեան:  (92 / 34) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 3) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 18) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց (187 / 9) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի 

գետոց   (198 / 29) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն 

բանիցն ասացեալ զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 32) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութեն  (235 / 12) 

  Ոչ միայն առ ասացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, 

գնայ:  (167 / 12)   

Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 3) 
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  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 23) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն (102 / 1) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ 

ճշմարիտ ասացեալս  (121 / 30) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն 

քան զասացեալս գտցի  (100 / 11) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս (105 / 19) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 29) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 10) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ 

ընդ ասացեալսն ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ 

արդեօք կարէր կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 34) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ զասացեալսն առ հրէայսն (103 / 15) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 23) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս  (42 / 11) 
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ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ 

ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

  եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 15) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ 

առ ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 15) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ 

համօրէն ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս 

(119 / 24) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, 

(202 / 11) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  բայց սոցին հակառակ ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն 

անարի տաղտուկ կապեալ վատութեամբ (32 / 21) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 27) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, (183 / 29) 
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  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 10) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն  (212 / 4) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 11) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն… (234 / 28) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս   (87 / 3) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ 

եղանէր ցոյց (137 / 30) 

  եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ 

եւս զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 29) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

  այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն 

հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 26) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն  (141 / 24) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս (147 / 19) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ 

յառաջագոյն ասացելումն  (101 / 21) 
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  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի (123 / 2) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք 

(166 / 10) 

որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք 

(235 / 19) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց 

(232 / 21) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 3) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս (128 / 9) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց  (217 / 6) 

տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ 

կատարեալ զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 22) 

բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն 

զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 17) 

  

ԱՍԱՑՈՒԱԾ    - 3 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք  (49 / 18) 
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  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 26) 

  

ԱՍԵԼ  - 60 

  բայց ճշմարտապէս ասել  (39 / 18) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, (42 / 3) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել (46 / 4) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն (49 / 30) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն 

զնա ասել քերթողաց:  (51 / 18) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին (60 / 6) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել (79 / 17) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել (87 / 8) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 11) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ (92 / 27) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել  (94 / 5) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  թէ ոչ է դանդաղելի ասել  (103 / 1) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն 

իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 8) 

  մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել գովութիւն:  (117 / 2) 

  մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 
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  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ (128 / 9) 

  զոր պարզաբար իսկ ասել՝ (128 / 29) 

  եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել (130 / 24) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 15) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել  (144 / 17) 

  պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել (153 / 14) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել (158 / 9) 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա   (168 / 33) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ (189 / 29) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 20) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 

ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ 

համարձակել:  (231 / 12) 

  խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 18) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս (231 / 23) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային 

արուեստ ասել (236 / 2) 

  եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 18) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 
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  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք, զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն 

իրագործութեան մասունս եւ ասել անբաւանամ (240 / 12) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 6) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ  (101 / 31) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

  զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս, ասելով թէ. «Ո՞ւր իցեն քո 

գանձք»(34 / 11) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 12) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, 

պատուական ասելով զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ 

զշունս դատի Աստուած:  (43 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ 

զներբողականսն ասելով  (44 / 11) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 
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հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 10) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ 

Տիմոթեայ ասելով. «Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն  (59 / 7) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն  (133 / 15) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն (138 / 1) 

ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ 

(139 / 28) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին»  (183 / 3) 

   եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ (231 / 19) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 22) 
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ԱՍԵՄ  -112 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ 

հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 

վերայ բանիւ:  (30 / 24;  30 / 26;  31 / 1) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն 

խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 29) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ (57 / 6) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 30) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել (39 / 9) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ (104 / 21) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ 

ներբողենի:  (119 / 29) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք (121 / 14) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, 

Պղատոն ասաց բուսանիլ:  (30 / 13) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 26) 
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  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

   որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան  (43 / 6) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ 

ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 19) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր 

կենակիցն ասաց ունել:  (63 / 30) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 14) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել, վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ 

վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 5) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 33) 

  որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ 

ընտրողական վարել դատողութեա (114 / 2) 

  այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 7) 

  որպէս եւ յառաջն ասացի (126 / 20) 

  որպէս եւ յառաջն ասացի:  (133 / 7) 
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  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս (166 / 33) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի (179 / 1) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի (207 / 29) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն, զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, 

որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 26) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք 

որպէս ասացի, (215 / 24) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 10) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 12) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան 

զտատրակաց գոլ ասացին երամս  (42 / 27) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 12) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ, զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի 

տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, զի նոցայն որպէս կամին՝ 

ցուցանի:  (126 / 23) 
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  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 32) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 30) 

վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին (235 / 4) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 26) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք (82 / 18) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան, եւ միջասահման երկաքանչիւր 

կողմանցն լինել, զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ 

անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին  (127 / 15) 

  յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ անպիտանք ի բոլորումն 

գտանին վայելչականս:  (32 / 26) 

  զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ 

բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն (38 / 22) 

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոն (48 / 21) 

բանիւ ասեմ եւ մտօք (51 / 29) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 
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  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի 

շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 11) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի 

թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 19) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ  (93 / 14) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 13) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ, իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով 

դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ 

զարծաթոյ:  (101 / 3) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, 

զմարզելոյն ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար 

զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 12) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի մեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութենէ (165 / 4) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն 

փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ 

տեսակաց:  (174 / 2) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, 

զիմաստութիւն ասեմ, (181 / 8) 
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  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս  (188 / 31) 

  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման 

չարեաց:  (190 / 7) 

  վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ 

գիտելով հասանել է հայցուածոցն (190 / 26) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 17) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 18) 

  Զի՞նչ ասես (225 / 25) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 28) 

  Եւ նա ասէ (36 / 24) 

  եւ նորա զնիզակն ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 

  «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 11) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. եւ բաղձայր փափաքանօք, 
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զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. եւ այնպէս 

յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին 

ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 15;  63 / 19) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. (63 / 26) 

  պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի 

գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ 

գնայր:  (65 / 28) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

մտածէր կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն 

զառամութեան, զի ոչ ունի ասէ արու զարմ (68 / 22) 

  եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ 

ոչ:  (68 / 30) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն  (225 / 22) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ  (227 / 25) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 14) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս (235 / 30) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի, զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան 

զինքն բերէ հակառակութեան վեճ»:  (47 / 21) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 
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  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց, զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 6) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից (140 / 4) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 22) 

որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով 

անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն 

(107 / 26) 

  եւ ըստ ինքեան ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի 

զպարսաւն, ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 12) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 7) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

«Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

«Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս առնուլ 

գիտելով»:  (185 / 12) 
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ԱՍԻՄ  - 10 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 15) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, (82 / 16) 

  որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 

սքանչելագործ մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (118 / 2) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց 

խարխարիչ ասացաւ սա,  (138 / 6) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի, (142 / 25) 

  գրաւէ եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ,  (146 / 5) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս, զորս կարեն որպէս եւ 

յառաջագոյն ասացաւ:  (151 / 12) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս 

եւ ասացաւ (159 / 2) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն  (231 / 29) 

  բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջայայտ է (182 / 12) 

  

ԱՍԿՂԻՊԻԴԵԱՅՔ    - 1 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, 

ըստ ասկղիպիդեայցն զբժշկութիւն, (76 / 25) 



576 
 

  

ԱՍՈՂ  - 2 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել 

իրացն ասողին (60 / 6) 

  

ԱՍՊԱԿԱՆԻ   - 1 

յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ 

հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 29) 

  

ԱՍՊԱՏԱԿՈՂ            - 1 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ 

ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ (81 / 24) 

  

ԱՍՊԱՐԵԼ      - 1 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար 

շարժմամբ ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն 

մարտացուացն եւ զսոցունց նմանողսն (160 / 34) 

  

ԱՍՊԱՐԷԶ      - 4 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց (247 / 30) 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն  (246 / 16) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան 

յառաքինաւէտն ասպարէզս (246 / 9) 
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  գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից 

վարժմամբ դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ 

(115 / 22) 

  

ԱՍՊԱՐԻՍԵԼ - 1 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի 

ճաշ ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 

  

ԱՍՏ    - 5 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 1) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 18) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանեմք խօսել (184 / 13) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել 

վայելողք աստ եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 18) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  

ԱՍՏԱՆՕՐ     - 11 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 17) 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ (30 / 21) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 21) 
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  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 3) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 20) 

աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 1) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանօր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5)         

Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ (174 / 12) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 8) 

  Աստանօր յատուկ իրիս է այցելութիւն:  (221 / 5) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 21) 

  

ԱՍՏԵՂԱՏՈՒՆ          - 1 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով եւ 

զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 19) 

  

ԱՍՏԷՆ           - 2 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17) 
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ԱՍՏԻ  - 5 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ 

բարեզարդութեամբ՝ աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին 

վայելեալք:  (85 / 16) 

  մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ 

կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 4) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 8) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ 

հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  

ԱՍՏԻԱՆԴԻ, ԱՍՏԻԱՆՏԻ    - 2 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն  (143 / 25) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս (147 / 15) 

  

ԱՍՏԻՃԱՆ      - 16 

կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (37 / 1) 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան. 

(37 / 6) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն 

ամբարձաւ աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան  (58 / 18) 
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  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ 

գահագլխութեան աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն 

որսացեալ խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 14) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան (82 / 33) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան (119 / 17) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 20) 

  ի վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի 

ձէնջ իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան 

առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 10) 

շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ 

խանդախանս առ սերձաւորն նիւթելով (195 / 2) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 1) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն 

աջողակ աստիճանի դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ 

բարձրագլուխ պարու մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 9) 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 27) 

  եւ ոք ըստ պատուական իշխանութեանն աստիճանի ի նոցանէ 

կարգեալք:  (177 / 32) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 3) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ, ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր 

Մելքիսեդեկ:  (204 / 8) 
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ԱՍՏՂ - 6 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան  (108 / 18) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն, որ յառաջ քան 

զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ 

զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 9) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 19) 

  եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն (149 / 4) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾ      - 49 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի 

ումեմն զսոյն Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ…:  (33 / 12) 

  բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 3) 

  միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, (80 / 25) 

զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած (100 / 23) 



582 
 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 7) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 9) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի 

ծովու եւ ի ցամաքի, ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն 

կատարելով, եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս 

յառթել:  (237 / 32;  238 / 3) 

ածից ի գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք 

սիրենն զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն 

պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 12) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 30) 

 զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն  (116 / 30) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած  (158 / 16) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 23) 

  որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 21) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 / 28) 

«Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն (52 / 4) 
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  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 24) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն (83 / 18) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 4) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն… (101 / 32) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 20) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 15) 

  որ փոխանակ Աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 2) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 9) 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին 

(157 / 16) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 16) 
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  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ 

բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

  եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն 

զօրութեանն Աստուծոյ ձեռին գործ:  (192 / 28) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ (194 / 12) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 16) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 32) 

  ընդ նոսին անյագաբար ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ (207 / 5) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 10) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր  (244 / 10) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց (215 / 23) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում 

խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 
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  այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով 

հատուցման  (90 / 22) 

  այլ արդար վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ        - 1 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի 

յոլովից աստուածաբանիցն է, (172 / 30) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի 

մեծարոյս աստուածաբանութեանցն գոլ  (178 / 4) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՐ        - 3 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ 

ցամաքի աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 3) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր   (100 / 32) 

սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 25) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԱՆ       - 1 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԵՐՏ     - 1 
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  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՃՈՅ   - 1 

  այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ 

առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 26) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ        -  65 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք (34 / 26) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ (40 / 8) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ պատասխանեացն. 

վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց վնասու, 

եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան առանձինն 

զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

  յողջախոհն ամուսնութենէ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն 

յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին համանման 

առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 4) 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու:  (43 / 7) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ 

քաջահաճոյք աստուածային, որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի 

սպասաւորութեան աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին 

Մովսէսի, անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան  (58 / 32) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 4) 

  յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ 

հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 16) 
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  թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին 

«զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

  եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ այլ եւս 

ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 19) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ 

(119 / 19) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ  (122 / 30) 

  սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ Յորդանան ի 

վերայ աստուածային բանի (123 / 5) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք 

բոլոր աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 10) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ (131 / 6) 

  այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  մինչ զի նախանձախնդիր եւ անդանդաղ 

մշակ աստուածային սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս 

զգրաւորական աստուածային պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ 

ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով 

անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս (186 / 22) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով 

սպասեցից աստուածային խոստմանցն (190 / 23) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց  (193 / 3) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 
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զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 26) 

քամահանաց գործ եւ այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ 

ընդդէմ աստուածային նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 27) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս 

կերպարանագործութեանն աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ 

շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն (203 / 26) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար 

բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 12) 

  ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն  (233 / 24) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ 

ասել  (236 / 2) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք լուսաւորացն զերկրպագութիւն 

մատուցանէին ի ձեռն աստուածային երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն 

համբակի, (246 / 6) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ 

գտանին վերջացեալք:  (50 / 2) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 
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  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս 

անկելով յաստուածային երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս 

առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 14) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 34) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց  (202 / 11) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր 

եւ յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց 

ցայնքան, որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 31) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն 

սորա յաստուածայնոյն անխտրութենէ, (226 / 9) 

Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի ոյք զամուսնութեանցն 

պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան 

կամաց:  (42 / 32) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

  իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ 

հակառակ աստուածայինն վարել շնորհի (54 / 18) 

յոյց աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 8) 

  իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք  (88 / 24) 
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յայնժամ քաջահաճոյք աստուածայինն լինելով կամաց (89 / 10) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ 

զամենատես աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն 

եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի 

պատուհաս  (91 / 21) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, (94 / 22) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, 

պէսպէս աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 33) 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 8) 

բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 12) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց (198 / 26) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ 

գործակից աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 28) 

այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փա (96 / 7) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 21) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 3) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի (82 / 4) 

որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն 

տուեալ աստուածայինք,  (94 / 9) 
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  եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 4) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 18) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն  (97 / 19) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 9) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՆՄԱՆ     - 1 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, 

լինելով աստուածանման:  (187 / 9) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՈՐՀ   - 2 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 8) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես 

նախաշխարհօք յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 13) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի 

լոյս աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի 

յանպատշաճագունիցն  (154 / 20) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ 

ընդդէմ աստուածապաշտութեանն համբարձելոց (195 / 9) 



592 
 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՌԱՔ       - 8 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ 

զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 22) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, 

եւ աստուածառաք բարկութեանցն (52 / 19) 

  անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին 

եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս 

սատակէին (212 / 27) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան (42 / 21) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 29) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ 

իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (247 / 1) 

  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 24) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ        - 1 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական 

զմիտս աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեւան:  (158 / 19) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՎԱՅԵԼՈՒՉ        - 1 
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  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն, եւ երգս աստուածավայելուչս (219 / 23) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ  - 1 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ (198 / 17) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՆԿ   - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 19) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵԱԼ      - 2 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, (101 / 27) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ 

մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ. եւ ես յամենայն կողմանց 

զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար տրտմութիւն:  (243 / 28) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 28) 

  առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս (245 / 25) 
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  ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն (247 / 4) 

  

ԱՍՏՈՒԱԾՈՒՀԻ         - 1 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

  

ԱՍՏՈՒՍՏ      - 16 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 30) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 22) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, (73 / 18) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց 

ողջանդամ աստուստ ճողոպրել (77 / 11) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 13) 

  նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ 

յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս  (121 / 29) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 13) 

  մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն 

արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի 

թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 22) 

  զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս 

ստանալ աստուստ ազատութիւն:  (135 / 27) 
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  ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս 

այսոցիկ աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 2) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ 

զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս եւ 

յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 7) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս (231 / 19) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 29) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 14) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  

ԱՍՏԵՒՈՐ       - 1 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 31) 

  

ԱՏԱԿ  - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր (91 / 13) 

  

ԱՏԵԱՆ           - 14 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, 

ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 
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  եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի 

ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ    (87 / 1) 

  ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 

դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 4) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք (89 / 26) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք 

եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 26) 

  փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 15) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 12) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

  վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ, եթէ ոչ վեհք 

միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս յիւրաքանչիւրսն մահացու 

ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 16) 

  ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն եւ 

պանծալեացն (32 / 28) 

  այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 33) 

  եւ զօրացուցիչ ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի 

գուպարս ատենիցն արիացուցանելով (182 / 1) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 
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կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 33) 

  

ԱՏԵԼ  - 2 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  

ԱՏԵԼԱԿԱՆ    - 1 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք 

եւ ատելական կռիւք (142 / 6) 

  

ԱՏԵԼԻ           - 6 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս 

(133 / 26) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց  (32 / 30) 
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ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, 

եղկելի ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 17) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ 

մահաշունչ ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 11) 

  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ 

եւ ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան (190 / 7) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 10) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ (139 / 27) 

  

ԱՏԵՑԵԱԼ      - 1 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  

ԱՏԵՑՈՂ        - 1 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն 

դիւաց ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  

ԱՏՈՔՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 20) 
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ԱՐԱԳ  - 5 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ  (171 / 3;  171 / 3) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած 

տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 23;  207 / 23) 

  

ԱՐԱԳԱԳՈՅՆ - 4 

ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 27) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս 

ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 1) 

  զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ 

յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն 

ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  արագագոյն գտցէ եւ հմուտս  (234 / 14) 

  

ԱՐԱԳԱԶ        - 1 

զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս  (214 / 8) 

  

ԱՐԱԳԱԽԱՂԱՑ         - 1 

  ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ  (207 / 13) 

  

ԱՐԱԳԱՀԱՍՈՒԹԻՒն  - 1 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ 

ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ ի պտղածնութիւն, (146 / 14) 
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ԱՐԱԳԱՇԱՐԺ - 2 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով 

պատարագին  (156 / 7) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, 

եզոյս՝ արագաշարժ փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի 

հասանելով ի վերայ ատելեացն   (161 / 33) 

  

ԱՐԱԳԱՊԷՍ   - 1 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 19) 

  

ԱՐԱԳԱՌՈՒ    - 1 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, (36 / 32) 

  

ԱՐԱԳ ԱՐԱԳ  -  2 

Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ  (171 / 3;  171 / 3) 

արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր 

զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 23;  207 / 23) 

  

ԱՐԱԳՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  Զոյգք ահա եւ արագութեամբն հանդիպին:  (166 / 6) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից  (150 / 1) 
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  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել (215 / 8) 

  

ԱՐԱՀԵՏ         - 2 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի 

հետեւանաց արահետ:  (241 / 15) 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք, եւ 

հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն (149 / 3) 

  

ԱՐԱՏ  - 1 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեա (162 / 21) 

  

ԱՐԱՐ  - 1 

եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

  

ԱՐԱՐԱԾ        - 4 

  եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս (150 / 14) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց (227 / 33) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, 

որով արարածք հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 22) 

  զի ի սմա գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարածք (113 / 7) 

  

ԱՐԱՐԵԱԼ       - 21 
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  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 25) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 28) 

  չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս 

միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, 

այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 25) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս  (88 / 3) 

  վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ (89 / 13) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 24) 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 11) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք 

զընկեցիկն արարեալ մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն 

գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց(103 / 30) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս (106 / 18) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս  (162 / 5) 
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  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին (163 / 34) 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 8) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 

  որպէս թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 26) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ 

զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 27) 

  հաւաքելով զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ 

զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծա (213 / 7) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

որպէս եւ ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին 

բանէ:  (198 / 27) 

  

ԱՐԱՐԻՉ        - 14 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն 

այնպիսին կարէ լինել արարիչ (85 / 28) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, (123 / 16) 

եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ (190 / 24) 

զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 
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  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ զբարեգութ 

ամենեցունց արարիչն, (158 / 11) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց 

ընկալեալ արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, 

օգտութեան աղագաւ:  (120 / 7) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 24) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 15) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 16) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին 

զօրութեամբ արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն (207 / 22) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա (219 / 27) 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց (228 / 1) 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի (110 / 16) 

  

ԱՐԱՐՈՂ        - 4 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց (79 / 16) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի 

անխնայ արարողացն չար  (88 / 28) 
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  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ յարարողէն զարհուրեալ 

դողացաւ (76 / 32) 

  

ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 28) 

  

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ - 5 

  անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ 

հակառակ արարչական զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար 

կարգաց:  (42 / 14) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին 

առ արարչական զօրութիւն, (53 / 3) 

  Սոցունց՝ գալ ի կատարելութիւն արարչական զօրութեամբն:  (169 / 21) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ 

սքանչելի զարարչականն ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի 

յոքնագոյն ախորժակացն բերմամբք:  (53 / 26) 

  

ԱՐԱՐՉԱԿՑՈՒԹԻՒՆ - 1 

եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ 

յարմատոյ արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 
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ԱՐԱՐՔ           - 1 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր  (73 / 9) 

  

ԱՐԲԱՆԵԱԿ    - 2 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ 

խոստովան արբանեակ,  (131 / 17) 

  այլ վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 32) 

  

ԱՐԲԱՆԵԿԵԼ  - 1 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

  

ԱՐԲԱՆԵԿՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 24) 

  

ԱՐԲԵՑՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ 

խոյնգողութեան, արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում 

այսքանեօք ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ 

(83 / 13) 

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան 

եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 4) 

  

ԱՐԲՈՒՆՔ       - 4 
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զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ 

ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

մինչդեռ յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գ (205 / 26) 

  

ԱՐԲՈՒՑԱՆԵԼ            - 2 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն եւ օգնէր հաճոյացեալ 

օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 30) 

  զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել 

տոյժս:  (143 / 16)                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

             ԱՐԲՈՒՑԱՆԵՄ       - 2 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. 

չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24) 

  

ԱՐԲՈՒՑՈՒՄՆ            - 2 

  սնուցանէի երկիր արբուցմամբ շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 5) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր 

զառատապէս զարբուցումն ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն 

պատրաստեցի եւ ամբողջ զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  

ԱՐԳԱՀԱՏԱՆՔ          - 1 
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  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 
յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան  (73 / 17) 

  

  

ԱՐԳԱՀԱՏԵԼ  - 2 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 15) 

  եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն, զնոյն 

կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 5) 

  

ԱՐԳԱՀԱՏԵԼԻ           - 1 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ 

տխուր հայեցեալ  (83 / 22) 

  

ԱՐԳԱՍԱՒՈՐ  - 1 

  իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 14) 

  

ԱՐԳԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻԻն           - 4 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 4) 

  եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 4) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն  (107 / 1) 
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ԱՐԳԱՍԻՔ      - 10 

  որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ ցուցանել 

յառաջադիմութիւն, (45 / 19) 

Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք (49 / 15) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն 

հանդերձեալ արգասեօք հաւատարմային անձինք  (80 / 20) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, 

մարմնոյն արգասեօք տխեղծ (146 / 34) 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս  (36 / 30) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 26) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ  (115 / 21) 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ 

նահատակացն արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով 

հաստատութիւն:  (39 / 18) 

  

ԱՐԳԱՒԱՆԴ    - 1 
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  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 6) 

  

ԱՐԳԱՒԱՆԴԱՀՈՂ      - 3 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող (216 / 16) 

  այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս 

բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 22) 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ 

եւ յարգաւանդահողն՝  (130 / 32) 

  

ԱՐԳԱՒԱՆԴԱՄԻՏ     - 1 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  

ԱՐԳԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 

  

ԱՐԳԵԼԵԱԼ     - 6 

  որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 27) 

  անդէն արգելեալ չարութեանն լինէր գործ (97 / 32) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 

  զ՛ի ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեա (114 / 20) 



611 
 

վասն զի զորս ի ներսն արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան  (231 / 15) 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 19) 

  

ԱՐԳԵԼՈՒԼ     - 4 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց, եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն 

զսա համարելով, զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի 

գազանակուր լինելով եւ զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն 

հարկանել ծառայական սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 13) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 26) 

զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի 

գործն  (176 / 28) 

  

ԱՐԳԵԼՈՒՄ     - 3 

  շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական խմբիւքն եւ այլով 

հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր (214 / 20) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն  (196 / 25) 

  առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն 

յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 30) 
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ԱՐԴ    - 75 

  Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից:  (30 / 22) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն 

(33 / 15) 

  Արդ զանազանութիւն այս է խրատու:  (44 / 10) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ  (45 / 23) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն  (52 / 10) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք  (55 / 14) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս (59 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 26) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր (63 / 26) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 
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  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն   (70 / 18) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել (72 / 12) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 21) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 28) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում 

ամանակաց արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, 

ո՜ով վեհք դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, (102 / 30) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք… (103 / 4) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 23) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 
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  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 20) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր (118 / 16) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 29) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած (123 / 27) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց(129 / 19) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, (134 / 29) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 32) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 14) 

  Եւ արդ՝ տունկ… այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ  (146 / 31) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն… վարին յաշխարհի իրք (147 / 11) 
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  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի. զայլ եւ 

ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 33) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Ա  (159 / 14) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 21) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց  (168 / 30) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթամութիւնք …(173 / 13) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց  (178 / 26) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 20) 

  Արդ՝ բաժանումն այս է բարառնութեան:  (185 / 14) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի  (186 / 3) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 31) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, 

որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 
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  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար 

մահու  (191 / 22) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն 

Մովսէսիւ…  (202 / 5) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 10) 

  Արդ բաժանումն այս է դրութեան:  (222 / 1) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ (225 / 9) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ 

առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 28) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս (229 / 4) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է 

նորոգութեան  (231 / 5) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ (233 / 8) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան, եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ 

քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 22) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի (236 / 14) 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն 

(237 / 13) 
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  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 6) 

  Արդ զի՞նչ արարից (241 / 17) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից (244 / 26) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ (245 / 20) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի (246 / 12) 

  Արդ՝ զի՞նչ արա (246 / 30) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս  (246 / 32) 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 22) 

  

ԱՐԴԱՐ           - 6 

  այլ արդար վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ 

(154 / 31) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն  (157 / 12) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի (183 / 2) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 20) 
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ԱՐԴԱՐԱԲԱՐ - 1 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ (157 / 24) 

  

ԱՐԴԱՐԱԳՈՐԾ         - 1 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս (225 / 6) 

  

ԱՐԴԱՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ       - 3 

  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի 

կատարելում արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 21) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 22) 

  մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն 

բառնայ արդարագործութիւն:  (209 / 8) 

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ            - 1 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 22) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 
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ԱՐԴԱՐԱԿ      - 11 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն 

զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց 

պարապ (38 / 2) 

ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 18) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն 

հատուցանել արդարակ:  (87 / 10) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 12) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 18) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ 

(230 / 32) 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս  (243 / 15) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ 

զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 27) 

  փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

  բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն 

սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 19) 

  

ԱՐԴԱՐԱԿՇԻՌ          - 1 
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   զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 9) 

  

ԱՐԴԱՐԱԿՈՐՈՎ        - 2 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, (73 / 17) 

զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք 

եւ արդարակորով երկրագործքն  (104 / 22) 

  

ԱՐԴԱՐԱՆՄԱՆ          - 1 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք 

ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն 

բարեփառութիւն  (220 / 29) 

  

ԱՐԴԱՐԱՊԷՍ - 2 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն քաջայայտ 

է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ  (182 / 14) 

  

ԱՐԴԱՐԵՒ       - 39 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 

  արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13) 
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  որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց 

ամբարումն:  (37 / 6) 

  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ 

հռչակելիք  (38 / 18) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 7) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 21) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24) 

  արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ գիտութեան է ծայր (47 / 27) 

  որ է արդարեւ մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ 

բարութեան:  (48 / 33) 

  որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է 

համարեալ դժոխ:  (49 / 34) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն (55 / 25) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 14) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին 

պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 5) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 18) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից 

ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 15) 
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  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 32) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ  (120 / 13) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն (120 / 31) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ անյարկ 

հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 12) 

  զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 29) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 13) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի  (178 / 30) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ 

անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ 

մխիթարութեանն մասն:  (185 / 19) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 34) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 
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  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր. արդարեւ վստահանալի ըստ 

վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ յաղթանակ:  (204 / 13) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք. բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել (205 / 30) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն (218 / 23) 

  գտանել արդարեւ դեղ մխիթարութեան (226 / 5) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, 

համարել արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 33) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 28) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ 

(230 / 32) 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան 

(197 / 9) 

  

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ        - 28 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, 

արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգկոյ 

եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 
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  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն 

վարելով արդարութեամբ երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար 

զամենայն սերմանիսն համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով 

բողբոջս (167 / 13) 

  եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ 

միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի 

խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի 

պատերազմականին՝ արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 10) 

այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, 

(127 / 26) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն 

շատանալ արդարութեան:  (151 / 3) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ 

բաժանումն արդարութեան՝ օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 6) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար 

ընծայի արդարութեան հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, 

բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի 

յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 17) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով 

զձեւ արդարութեան:  (215 / 22) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան 

եւ յարդարութեան:  (230 / 10) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք  (225 / 5) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 
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  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 5) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 10) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական սպանութեան եւ 

ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 20) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 7) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի 

կատարեալ արդարութիւն:  (112 / 10) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող 

անիրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 6) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 29) 

  կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ (233 / 3) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, 

որպէս զարդարութիւն կամ զողջախոհութիւն (95 / 7) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 31) 
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  եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն 

եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ յարդարութիւն (95 / 17) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 20) 

  

ԱՐԴԻՒՆ/Ք/     - 6 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 24) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 11) 

  զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 2) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 17) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  

ԱՐԴԵՕՔ        - 43 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս 

նաւելով  (53 / 23) 

  ո՞ արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն (54 / 6) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 18) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո 

այս արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 
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  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 28) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ (66 / 13) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի  (67 / 26) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 8) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն 

իրք, արդեօք պատրեալ հաւանէին (70 / 4) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ 

կորոյս արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 32) 

ոչ արդեօք կարէր կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս 

վճարումն:  (78 / 1) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր 

ինչ արդեօք հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 13) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ (86 / 29) 

  ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 25) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 28) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ (89 / 14) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք (93 / 4) 
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  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, (102 / 31) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս (119 / 9) 

  եւ կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ 

վրիպեալք ի վատթարագոյնս միտեցին չարիս  (125 / 1) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց 

(127 / 26) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 2) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (136 / 33) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 5) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 7) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն (184 / 19) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 
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  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս առնուլ 

գիտելով»:  (185 / 11) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 31) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց  (200 / 10) 

  որպէս թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 27) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 11) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 11) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի (236 / 14) 

  

ԱՐԴԷՆ           - 14 

  զառաջիկայս արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք 

(49 / 19) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 19) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս  (174 / 3) 
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  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 10) 

  Քանզի յոյժ արդէն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 /       արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց փախստի 

զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 4) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 8) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի  (213 / 28) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 12) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  

ԱՐԴԻ  - 1 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  

ԱՐԴՈՒԱԾ      - 1 
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  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան 

ստեղնական արդուածոյ բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր 

ոստոց գեղեցկակերպ, այլ գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ 

անբար  (144 / 1) 

  

ԱՐԵԳԱԿ - 9 

ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 14) 

եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ (109 / 27) 

  ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք (110 / 3) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 17) 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 31) 

  եւ ոչ արեգակն քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 18) 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 

  

ԱՐԵԳԱԿՆԱԿԷԶ        - 1 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, 

ոչ զարեգակնակէզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս (104 / 7) 
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ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ        - 4 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի մեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութեն  (165 / 4) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ 

զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ 

առ արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 20) 

եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 17) 

  

ԱՐԵԳԱՒԷՏ     - 1 

եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  

ԱՐԵԿ  - 1 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու 

վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 27) 

  

ԱՐԵՆԱՃԵՄ   - 1 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ 

յուղարկէք յարենաճեմս հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  

ԱՐԵՆԷՔ         - 2 



633 
 

զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք 

ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, (92 / 33) 

  

ԱՐԵՒ   - 1 

որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  

ԱՐԵՒԱԿԷԶ     - 1 

  եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն 

(149 / 26) 

  

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ  - 2 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն 

(244 / 7) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի 

հաւատալ զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի 

առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 30) 

  

ԱՐԵՒԵԼԵԱՅՔ              -1 

Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  

ԱՐԸՆԿՄՆԵԱԼ           - 1 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ շատ եւ եթէ 
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սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց թէ դոյզն չերեւի ի 

դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ 

սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 12) 

  

ԱՐԹԵՆԱՑԻ   - 1 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

  

ԱՐԺԱՆ  -   6  

Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 16) 

Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի (63 / 16) 

սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել 

քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց 

դնել երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 25) 

  զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (148 / 1) 

  

ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼՈՒՉ - 2 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ  (235 / 26) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 
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ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ  - 42 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն կացուցանէր մարդկան:  (41 / 10) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ 

ձայնի, արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ 

հանդերձ խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին 

զաւակք:  (52 / 27) 

անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա 

եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ 

կամ արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ 

մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն 

լինէին անձին (65 / 4) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք  (72 / 25) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 4) 

  բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր պաշտպանութիւն:  (139 / 20) 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան 

գովել արժանաւոր առնեն  (153 / 19) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի (159 / 19) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 5) 
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  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն 

վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 29) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց (193 / 8) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, (195 / 33) 

  արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել 

լսելեաց (204 / 27) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց 

գովութեանց արժանաւոր բերող  (216 / 8) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ (224 / 32) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 27) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, (177 / 1) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 27) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի 

մի արժանաւորացն եւ պանծալեացն (32 / 28) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ 

յուսալի արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 12) 
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  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 23) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 9) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան  (195 / 25) 

  ոյց ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան:  (205 / 1) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (200 / 1) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար (48 / 32) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, 

ընտրեաց զարժանաւորսն, (179 / 19) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց 

եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին բերանոց  (37 / 20) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 7) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 22) 
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զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն 

տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 14) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց  (222 / 11) 

  

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՊԷՍ   - 6 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաւորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց  (51 / 16) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան, եւ միջասահման երկաքանչիւր 

կողմանցն լինել, զոր արժանաւորապէս ասացից (102 / 10) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն 

աղագաւ արժանաւորապէս ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ 

զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն 

հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ 

մրցանակս (123 / 29) 

եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 17) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցա (215 / 28) 

  

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԻՄ        - 1 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

  

ԱՐԺԱՆ   Է      - 19 
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  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

Զոր պարտ եւ արժան է ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18)       

Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս(37 / 33) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ, (40 / 14) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի 

տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (46 / 33) 

ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք զիւր ինքեան անկ, եւ ի 

նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ  (54 / 12) 

  ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 28) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 11) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել 

բարկութենէ:  (66 / 21) 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 25) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 31)       

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 11) 
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  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 30) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4) 

Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 8) 

  

ԱՐԺԱՆԻ        - 30 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 14) 

  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ 

ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 18) 

զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 6) 

  զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել 

ինչ յարժանեացն»:  (45 / 22) 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 20) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ, որ արժանի արդարեւ 

աստուածառաքն են բարկութեան՝ (42 / 20) 
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  , յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ 

նուէր:  (42 / 30) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ 

զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն 

համարելի է զշարագրիս:  (64 / 28) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ 

գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

   յայնժամ քաջահաճոյք աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ 

խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք 

յաւիտենի:  (89 / 10) 

  միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր 

պատի, արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 14) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 24) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել  (92 / 4) 

   եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց  (93 / 15) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ  (94 / 9) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 7) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ 

բաղձանաց արժանի (119 / 18) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 31) 

  որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 18) 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 
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  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի (141 / 1) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ (218 / 3) 

  որ հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն 

է մահու եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (236 / 1) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

  

ԱՐԺԱՆԻ ԱՌՆԵԼ  - տե՛ս ԱՐԺԱՆԻ գլխաառի տակ ընդգծված է 

  

ԱՐԺԱՆԻ Է  -  1 

Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  

ԱՐԻԱԲԱՐ      - 3 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն (117 / 7) 
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  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի 

մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ 

իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ   (230 / 29) 

  

ԱՐԻԱԳՈՅՆ    - 1 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին 

(157 / 16) 

  

ԱՐԻԱՆԱՄ      - 1 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան  (231 / 27) 

  

ԱՐԻԱՑԵԱԼ    - 3 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ (40 / 8) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն (111 / 5) 

որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ 

իրագործեն  (112 / 5) 

  

ԱՐԻԱՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս 

ատենիցն արիացուցանելով, (182 / 1) 

  

ԱՐԻԱՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 1 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 21) 

  

ԱՐԻՈՒԹԻՒՆ  - 5 
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  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 7) 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն, 

որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 15) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33) 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 11) 

  որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

  

ԱՐԻՍՏԻԴԷՍ - 4 

  որպէս Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 15) 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին (185 / 1) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 4) 

  

ԱՐԻՍՏՈՏԵԼ - 1 

վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ:  (34 / 5) 

  

ԱՐԻՑ  - 1 
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  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից զվտանգ անկարելի 

աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես 

միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց դրուատարան 

գովութեամբ:  (244 / 28) 

  

ԱՐԻՒՆ            - 7 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան  (205 / 13) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ 

զմարդիկ՝ զարեան առնելով յաճախութիւնս (110 / 30) 

ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս,  (243 / 16) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ 

զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս (133 / 9) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ 

բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեանն որպէս 

ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով առուս 

(166 / 33) 

  

ԱՐԻՒՆԱԶԱՐԴ           - 1 

   տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ 

(245 / 16) 
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ԱՐԻՒՆԱԹԱԹԱԽ      - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս  (91 / 16) 

  

ԱՐԻՒՆԱԽԱՆՁ          - 1 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական 

(77 / 12) 

  

ԱՐԻՒՆԱՀՈՍ  - 2 

  դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել 

բժշկաց (134 / 9) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 

  

ԱՐԻՒՆԱՅԵՂՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս (166 / 15) 

  

ԱՐԻՒՆՈՌՈԳ  - 1 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած 

բնակութիւն արիւնոռոգդ հոսմամբ:  (243 / 22) 

  

ԱՐԾԱԹ          - 8 

  եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ պատուական քարանց յինքեանս 

հաւաքելով, ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 24) 
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իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 7) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 25) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 30) 

  այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն 

կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 16) 

եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ 

զանազանութեամբք ընչից (213 / 7) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 6) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարծաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 26) 

  

ԱՐԾԱՐԾԵԼ   - 4 

Սոյնպէս եւ միւսումս՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արծարծել պատրաստականք (160 / 26)   

որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն (188 / 7) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն 

եւ արծարծելով յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ 

զկենդանին:  (76 / 6) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն (172 / 6) 

  

ԱՐԾԱՐԾԵՄ  - 2 
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  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց   (222 / 26) 

  արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս եւ զխորհրդոցն 

տեսութիւն:  (181 / 14) 

  

ԱՐԾԱՐԾԻՉ  - 2 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, (229 / 7) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին  (245 / 15) 

  

ԱՐԾԱՐԾՈՒՄՆ         -3                                                               

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին 

ծայր կատարելութեանն (197 / 10) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ 

զլուսոյն արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 19) 

   զմարզելոյն ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ 

հաւասար զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  

ԱՐԿԱԴԻԱ      - 2 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ  (65 / 24) 

Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադիա քաղաք:  (66 / 7) 

  

ԱՐԿԱԾ          - 15 

  որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն  (139 / 5) 
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  ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ պատկառեալ արդեօք կենդանեաց 

փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 5) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 4) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ, (207 / 9) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 22) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի  (50 / 23) 

  տարածեցի ի վերայ իմ մութ անհնարին հանդերձ 

ողորմագին արկածիւք, (244 / 20) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք 

չարաշուէր արկածիւք զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 8) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն 

միշտ արկածս յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 31) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 7) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 1) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 13) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին 

(60 / 15) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի 

լսել  (135 / 19) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի (142 / 24) 
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ԱՐԿԱՆԵԼ       - 18 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի 
կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս (41 / 7) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

   սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին  (56 / 19) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ 

դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 6) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր 

ժամանակացոյց արկանել շարագրութեամբ (66 / 13) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

  եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն 

բուռն տանել հինահարութեամբ (81 / 25) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր  (87 / 33) 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 18) 

  որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի 

վերայ արկանել:  (195 / 24) 

  մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն (210 / 15)  

ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ բամբասասէր ապագովութեամբ 

յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 20) 
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Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արկանելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 28) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս 

առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս:  (47 / 34) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն 

նոցա արկանելով արհաւիրս (81 / 30) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ 

ջանս արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի (104 / 24) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  

ԱՐԿԱՆԵԼԻ    - 1 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից 

(54 / 28) 

  

ԱՐԿԱՆԵՄ      - 12 

            Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ 

ի                        Թէտալիա անդ ի գործ 

զկախարդականն արկանէր արուեստ:  (68 / 20) 

որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն, եւ միանգամայն 

յամբարշտութեանն արկանեն ճանապարհ:  (65 / 18) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն   (224 / 21) 
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  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք 

առաջի արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան 

անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի 

պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 9) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի (238 / 1) 

  

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն 

առաջի արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 4) 

մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին զինուքն:  (212 / 32) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 10) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն (75 / 18) 

Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 
կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս (36 / 28) 

  զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, (223 / 20) 

  

ԱՐԿԵԱԼ         - 9 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 7) 

  մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց (83 / 33) 
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  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 14) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս (93 / 9) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր  (98 / 26) 

  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ 

զպտղովն արկեալ  (181 / 29) 

  որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 16) 

եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ        - 2 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ 

զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ 

զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ 

մի՛ արհամարհանս զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԱԼ         - 2 

  արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի 

ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 6) 

  արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի (98 / 22) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀԵԼ           - 2 

  որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, փութացայ արհամարհել զի 

մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ զաշխարհականսս (195 / 29) 
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  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք (57 / 23) 

  

ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել 

յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 21) 

  

ԱՐՀԱՒԻՐՔ     - 2 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա 

արկանելով արհաւիրս (81 / 30) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն (234 / 29) 

  

ԱՐՀԵՍՏ         - 4 

  այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին(76 / 18) 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ, զճարտասանացն 

ոգեմ արհեստ ի մանկութեն (81 / 1) 

  Քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս, մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17) 
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ԱՐՀԵՍՏԱՊԷՍ          - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս  (247 / 16) 

  

ԱՐՀԵՍՏԱՍԷՐ           - 1 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ 

բաղձալի արհեստասէր համբակաց, (247 / 28) 

  

ԱՐՀԵՍՏԱՒՈՐ           - 1 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ  (148 / 23) 

  

ԱՐՀԵՍՏ         - 24 

կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց օգնութիւն         

ի բժշկացն արհեստէ:  (79 / 13) 

  այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն արհեստին (148 / 34) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (14 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք  (148 / 24) 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել (149 / 12) 

եւ մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն 

հարեալ արհեստից (36 / 11) 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ 

բանականագոյն արհեստից՝ ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ 

քերթողութեամբ (49 / 12) 
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  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան 

զկենացս արհեստից զպտուղ,  (76 / 8) 

բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, (115 / 21) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 29) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք:  (165 / 18) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից (230 / 15) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ  (57 / 5) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս, այլեւ յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ 

մնան յօգնելն, (76 / 4) 

  եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ 

երկս արհեստիցն կանխել (145 / 19) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, (148 / 18) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ 

զանազան արհեստիցն յառաջխաղացութեան, (229 / 29) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ (111 / 6) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական 

իրին արհեստս կրթէ (111 / 14) 
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  եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս (236 / 17) 

  եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, (46 / 13) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստից գործս:  (110 / 32) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  

ԱՐՁԱԿ           - 1 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն (219 / 15) 

  

ԱՐՁԱԿԵԱԼ    - 3 

  եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 28) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն  (210 / 13) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 15) 

  

ԱՐՁԱԿԵԼ      - 5 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն 

յարադրելով արձակել ձայն՝ (103 / 15) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք  (191 / 31) 
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մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն 

ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 11)  

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս:  (167 / 15) 

  որ ի դժպատեհ յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ 

զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 25) 

  

ԱՐՁԱԿԵՄ      - 2 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, եւ 

տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն անասնոց 

անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 34) 

  

ԱՐՁԱՆ           - 2 

  եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք… եւ ոչ արձանս ի քարանց 

կանգնելով, եւ ոչ բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ  (39 / 16) 

  

ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ - 1 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 22) 

  

ԱՐՁԱՆԱԿԵԱԼ           - 2 
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  մինչ զի արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ 

զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց 

Հոմերոս:  (47 / 12) 

  անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա 

եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  

ԱՐՁԱՆԱԿԵՄ - 1 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի 

մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 13) 

  

ԱՐՁԱՆԱՆԱԼ - 1 

  դադար յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ 

միւսանգամ արտօսր թորել (62 / 23) 

  

ԱՐՄԱՏ           - 9 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 31) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան (145 / 7) 

6            Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ 

բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 10) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ 

բխելոյն զարմտեացն լիութիւն  (172 / 10) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն 

լիաբեր արմտիս:  (174 / 17) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 15) 
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  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 

  

ԱՐՄԱՒԵՆԻ    - 5 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի 

բարձրավարրս արմաւենին» (183 / 3) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 8) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 10) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ 

պտղոյ  (181 / 16) 

  

ԱՐՇԱՒԱՆՔ    - 1 

առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 17) 
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ԱՐՈՒ   - 3 

  զի ոչ ունի ասէ արու զարմ  (68 / 23) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 8) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 12) 

                                   

ԱՐՈՒԵՍՏ       - 9 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 29) 

  անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա 

եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 20) 

  եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն լիցի:  (79 / 3) 

  որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ (126 / 6) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս 

ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 2) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն (176 / 32) 

  հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական 

իրիս արուեստ (233 / 21) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել 

(236 / 2) 
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ԱՐՈՒԵՍՏԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն (209 / 14) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԵԱԼ      - 2 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն 

(211 / 9) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս 

պատճառ արուեստակեալս պարիսպ  (233 / 1) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԵԼ         - 2 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 14) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐ         - 11 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ 

երեւութի՝ արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք 

բարունակացն ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 13) 

Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ 

ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 31) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ 

ամենայն արուեստաւորաց մարդկան մատուցանէն  (112 / 17) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ 

ածել զարուեստաւորաց պարս, (232 / 11) 
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  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի 

բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 1) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին (144 / 8) 

  ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ (220 / 23) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով 

զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի 

յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 11) 

  զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին 

բազումք յարուեստաւորացն գործով կատ արել  (149 / 13) 

Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ 

ամենայն արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԱԳՈՅՆ        - 1 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս  (172 / 1) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏԱՒՈՐԵԱԼ  - 1 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ 

նկարագրութեանն արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 11) 

  

ԱՐՈՒԵՍՏ       - 20 
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  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 22) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն, վասն զի 

ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք դատեալ 

լինի:  (60 / 12) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 8) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան 

(231 / 5) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 4) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 9) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին 

յիւրաքանչիւր արուեստիցն (236 / 20) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 

երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 32) 

որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 2) 

որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 
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  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական 

իրս արուեստիւ (236 / 25) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 5) 

  այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ 

վարին արուեստիւք, (236 / 22) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, (51 / 5) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս (69 / 14) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք  (98 / 17) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան (237 / 33) 

  

ԱՐՈՒԹԻՒՆ    - 22 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 14) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս (40 / 15) 

  եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ 

գեղեցկութեամբ:  (103 / 7) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 14) 

  իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի 

պատերազմականին՝ արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 10) 
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  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 14) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ 

(231 / 29) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 10) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 31) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ (122 / 8) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի 
յարութեանն միւսս:  (163 / 7) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 27) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 3) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 17) 
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  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ 

յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ յարդարութիւն (95 / 17) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 4) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ 

լինելով արութիւնս:  (39 / 2) 

  

ԱՐՈՒՈՐԱԳՈՅՆ         - 3 

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 7) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 4) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ 

յաւէտ արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել 

գոլ  (231 / 17) 

  

ԱՐՋԱՌ           - 3 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն 

փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ 

տեսակաց:  (174 / 2) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 8) 
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ԱՐՏԱԲԵՐԱԿԱՆ        - 1 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 21) 

  

ԱՐՏԱԲԵՐԵԱԼ           - 1 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն 

Մեդեայ արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 3) 

  

ԱՐՏԱԲԵՐԵԼ - 2 

  մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ 

զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար 

առաջի դնել լսողաց:  (135 / 21) 

  զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն 

կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել 

լսողաց:  (57 / 27) 

  

ԱՐՏԱԲԵՐԵՄ - 1 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ  (35 / 16) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան (191 / 13) 

  

ԱՐՏԱԲԵՐՈՒՄՆ        - 1 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն 

ծանեաք արտաբերումն հեշտալուր բանիւք  (55 / 15) 

  

ԱՐՏԱԴԱՏԵԼ - 1 
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  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր 

կրօնից արտադատել զիրախոյզն խնդիր (247 / 25) 

  

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ          - 2 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  

ԱՐՏԱԴՐԵԼ    - 1 

  զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ 

արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (148 / 1) 

  

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 7) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  

ԱՐՏԱԼԱԾԵԱԼ          - 2 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ 

միջոցաւ արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 4) 

  

ԱՐՏԱԿԱՅ      - 1 

  ուստի տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 8) 
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ԱՐՏԱԿԱՑԵԱԼ           - 1 

յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ (242 / 33) 

  

ԱՐՏԱՅԱՅՏ   - 1 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ 

եւ արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս:  (114 / 7) 

  

ԱՐՏԱՅԱՅՏԵԱԼ        - 1 

  եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 17) 

  

ԱՐՏԱՅԱՅՏԵԼ          - 1 

  սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս 

եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 15) 

  

ԱՐՏԱՅԱՅՏԵՄ          - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 27) 

  

ԱՐՏԱՊՈՂՈՏԱՅ      - 1 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ          - 1 
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  որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ 

նորին յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  

  

ԱՐՏԱՍԱՆԵԼԻ           - 1 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  

ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, եւ ոմանք շարալծեալք:  (201 / 10) 

  

ԱՐՏԱՍԵԼ      - 1 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, 

կռիւ արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 13) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, (201 / 14) 

  

ԱՐՏԱՍԵՄ      - 1 

  քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի 

միասին:  (201 / 14) 

  

ԱՐՏԱՍՈՒԵՄ - 1 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 
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ԱՐՏԱՍՈՒՔ    - 4 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ 

հայիցիք արտասուաց իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 21) 

եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, 

միանգամայն եւ ի վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք,  (93 / 4) 

  

ԱՐՏԱՏԵՂԻ   - 5 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 20) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով  (84 / 25) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, 

եւ արտատեղի տարակոյսք աղիտից, որ ի ձեռս ծտար մարդկանս եւ այլազգեաց 

գրաւելով զրպարտեալ կամ, եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել 

յանապատիս եւ օգնական զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 10) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս 

(195 / 21) 

սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 27) 

  

ԱՐՏԱՏՈՒԵԱԼ           - 1 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ 

յարմարագոյն արտատուեալ պատասխանիս:  (36 / 26) 
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ԱՐՏԱՔԱՂԵԼ - 1 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի 

յայլոցն արտաքաղելով, բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ 

բիւրակերպ հաւուցն պայծառանա (248 / 18) 

  

ԱՐՏԱՔԻՆ      - 8 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 19) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 26) 

  որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ 

ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ 

արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս 

եւ զարտաքինս անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ (216 / 22) 

            Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել 

մեծութիւն  (101 / 9) 

  

 ԱՐՏԱՔՈՅ      - 11 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 
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  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  ընդ նմին եւ թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ 

զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ 

տարեւորականաց զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 8) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն 

յայնմին արտաքոյ հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար 

լիցի ի ներքս թողանիլ (64 / 18) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 20) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, 

այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 28) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի 

ծանիցին արտաքոյ տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով 

բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել 

զգործ եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս 

զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 22) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան  (195 / 25) 

  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 4) 

  որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ իրաւանցն 

չարիս. եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 11) 

  

ԱՐՏԱՔՈՒՍՏ -3 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս  (173 / 28) 
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  զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի 

ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 17) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 18) 

  

ԱՐՏԱՔՍ        - 7 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի (62 / 12) 

  մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր 

մարմինս  (91 / 17) 

  այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 15) 

   զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն 

ոչինչ արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն  (162 / 18) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 2) 

եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին 

ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 28) 

  

ԱՐՏԱՔՍ   ԵԼԱՆԵԼ  - տե՛ս ԱՐՏԱՔՍ  գլխաբառի տակ   ընդգծված է 

  

ԱՐՏԱՔՍ  ԵԼԵԱԼ  - տե՛ս ԱՐՏԱՔՍ  գլխաբառի տակ   ընդգծված է 

  



676 
 

ԱՐՏԱՔՍԵՄ   - 1 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, զխենէշութիւն 

մտաց արտաքսեցից (247 / 4) 

  

ԱՐՏԱՔՍԸՆԿԵՑՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած 

մութք արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց 

եւ ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 6) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 10) 

  

ԱՐՏԵԼՈՒԹԻՆՆ        - 1 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 15) 

  

ԱՐՏԵՄԻՍ      - 2 

  եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 12) 

առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր 

Ապողոնիւ զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11) 

  

ԱՐՏՈՐՈՇԵԱԼ          - 1 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն 

պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր (127 / 30) 

  

ԱՐՏՈՐՈՇԵՄ            - 1 
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  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 30) 

  

ԱՐՏՈՒՍՏ      - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

  

ԱՐՏՕՍՐ        - 4 

  , եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել (62 / 24) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր (242 / 30) 

  

ԱՐՏՕՍՐԱՀԱՌԱՉ    - 1 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 15) 

  

ԱՐՏՕՍՐԱՀՈՍ          - 2 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ 

այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք  (74 / 17) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ  (239 / 9) 

  

ԱՐՓԱՄԵՐՁ  - 1 
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  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց… նոյնօրինակ եւ 

զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 12) 

  

ԱՐՓԻ - 2 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 19) 

Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25) 

  

ԱՐՓԻԱԶԱՐԴ            - 1 

  որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ 

(242 / 32) 

  

ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ - 1 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ 

արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 24) 

  

ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ  (197 / 12) 

  

ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ           - 2 
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  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց 

եդեալ յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի, 

իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն 

գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  

  

ԱՐՔՈՒՆԻ       - 2 

ւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 16) 

  

ԱՐՕՐԱԴՐԵԼ - 1 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 30) 

  

ԱՐՕՐԱՁԻԳ   - 1 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, (175 / 1) 

  

ԱՒԱԶ  - 3 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 17) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 
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  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 

  

ԱՒԱԶԱԿ         - 3 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային 

անհոգ հանգիստ  (147 / 15) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ 

ոչ զաւազակացն աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 22) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան. որպէս եւ 

ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս դրժանաց, 

եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման  (236 / 11) 

  

ԱՒԱԶԱԿԱՆՈՑ           - 2 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս  (88 / 4) 

  

ԱՒԱԶԱԿԱՊ   - 1 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու 

(239 / 23) 

  

ԱՒԱԶԱԿՈՒԹԻՒՆ       - 4 



681 
 

եւ ի վերայ յարձակել աւազակութեամբք (149 / 16) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 9) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ 

չարեաց  (149 / 11) 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս (131 / 14) 

  

ԱՒԱԶԱՆ         - 1 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն (194 / 19) 

  

ԱՒԱՂ  - 7 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն (189 / 8) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն  (240 / 21) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 8) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի (244 / 10) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի  (246 / 12) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ (246 / 25) 

  

ԱՒԱՂԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի 

վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 4) 
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ԱՒԱՆԴ            - 6 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով 

զսուրբ աւանդ ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ (170 / 13) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս 

օրինաւոր աւանդ:  (180 / 14) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 3) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն 

բերեն զաւանդս:  (122 / 6) 

  

ԱՒԱՆԴԱՊԱՀ - 1 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  

ԱՒԱՆԴԵԱԼ     - 1 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի 

հայրենի աւանդութեանն գիտել  (193 / 36) 
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  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ 

զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ 

պատուիրանացն աւանդութիւն (159 / 6) 

  որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն 

պահեաց զաւանդութիւն:  (100 / 12) 

  

ԱՒԱՍԻԿ         - 4 

աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 30) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ  (239 / 8) 

  

ԱՒԱՐ   - 11 

հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել 

քաղաքս, (210 / 28) 

Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 23) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով  (39 / 23) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 18) 

  անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն  (192 / 19) 



684 
 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից (213 / 6) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, 

բաժանելով զաւարիցն ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն 

ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 14) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք:  (134 / 27) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան 

զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի բերան անողորմ 

զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն տանել 

հինահարութեամբ (81 / 23) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն հինահարութիւնս 

ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  

ԱՒԱՐԱՄԱՍՆ  - 1 

  յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

  

ԱՒԱՐԱՌՈՒ     - 2 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 25) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի 

առնուլ աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 15) 

  

ԱՒԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ -  1 
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  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, 

այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 21) 

  

ԱՒԱՐԵԱԼ       - 2 

  եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 14) 

  զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր 

փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր 

յափշտակութիւնս   (86 / 15) 

  

ԱՒԱՐԵԼ          - 4 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն (182 / 11) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով 

յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս (187 / 13) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով (52 / 16) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 16) 

  

ԱՒԱՐՈՂ         - 2 

եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւացւոցն առ խոնարհագոյնն քան զինքն 

վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

  

ԱՒԱՐՈՒՄՆ     - 2 
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վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի 

հակառակորդ սահմանակցաց (34 / 34) 

  որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ  (193 / 36) 

  

ԱՒԱՐՏ            - 4 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ, արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ 

գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ:  (47 / 28) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ 

դնելով աւարտ:  (83 / 17) 

  միւսն եւս ահա աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ 

վաւաշոտութիւն ցուցանէր:  (127 / 34) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն  (194 / 20) 

  

ԱՒԱՐՏԵԱԼ     - 10 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 12) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 27) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն 

գտաւ աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք (103 / 6) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք 

գտաւ աւարտեալ (123 / 20) 

եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ (128 / 27) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի (134 / 7) 
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  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 25) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն  (186 / 30) 

եւ շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 4) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս  (222 / 13) 

  

ԱՒԱՐՏԵԼ       - 1 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ 

վաղվաղակի աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 

  

ԱՒԱՐՏԵՄ/ԻՄ/           - 6 

  եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (31 / 2) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 23) 

  զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք (202 / 2) 

  յոյց աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 8) 

ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 34) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն 

խուզեալ՝ աւարտի առասպելաբանութեամ  (65 / 9) 

  

  

ԱՒԳԷ   - 4 
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  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 28) 

եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի 

նմանէ զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  

ԱՒԵԼ   - 1 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 24) 

  

ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ          - 3 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 3) 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25) 

  զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն 

եւ զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս  (143 / 8) 

  

ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ           - 4 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 9) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն 

զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն (91 / 27) 
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  զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ 

զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք (203 / 33) 

  

ԱՒԵԼԻ - 13 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 3) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր 

զնոյն աւելի ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի 

մէջ անցեալ զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

   եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ 

ոչ:  (68 / 30) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 14) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 

  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպտտանութիւն  (200 / 6) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին (203 / 21) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս 

(212 / 33) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 
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մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 

ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 4) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեա (222 / 26) 

 (222 / 26) 

  

ԱՒԵԼԻ ԵՒՍ  տե՛ս ԱՒԵԼԻ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ  տե՛ս ԱՒԵԼԻ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ԱՒԵԼՈՐԴ       - 10 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ 

զհասարակիս աւելորդ յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 20) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի (142 / 32) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, եւ զխստագոյնս 

անդաստանացն փութայ կակղել. եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս 

ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել եւ խլել (111 / 10) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ 

զօտար բոյսս խլել  (143 / 15) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 30) 
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  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց 

(151 / 1) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան 

եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 12) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական  (143 / 4) 

  

ԱՒԵՏԱԲԵՐ    - 1 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

  

ԱՒԵՏԱՐԱՆ    - 1 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն 

ծաղկեալ աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի 

բարձրավարրս արմաւենին»   (183 / 2) 

  

ԱՒԵՏԱՒՈՐ     - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն (248 / 7) 

  

ԱՒԵՏԻՔ         - 3 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 31) 
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  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր (157 / 1) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 5) 

  

ԱՒԵՐԵԼ          - 1 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 22) 

  

ԱՒՐ     - 17 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է 

մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

  համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի  (90 / 14) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 12) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 10) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, (100 / 11) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան (123 / 10) 
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  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 21) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան 

չափի աւուրբք (166 / 11) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս  (167 / 6) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 24) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ 

լի աւուրս,  (128 / 26) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի 

ծերութենէ(151 / 20) 

զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (171 / 1) 

  

ԱՔԻԼԼԵՒՍ     - 3 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 8) 

Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք, որպէս. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց 

բարձելոյ»:  (184 / 8) 
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  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի Պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 12) 

  

ԱՔԻՏՈՓԷԼ    - 1 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ զաղէտս 

չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24) 

  

 Բ        773  (2340) 

  

ԲԱԶԿԱՄՐՑՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս,  (150 / 25) 

  

ԲԱԶՄԱԲԵՂՈՒՆ        - 2 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ  (107 / 15) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ 

պատճառ զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  

ԲԱԶՄԱԳԼՈՒԽ          - 1 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 16) 
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ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ - 1 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  

ԲԱԶՄԱԳՈՒԹ - 1 

  սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի ձեռն արեւելեան ցօղոյ, 

եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 7) 

  

ԲԱԶՄԱԴԻՄԻ            - 3 

  այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ չարեացն 

ունի աղքատութիւն (50 / 4) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  

ԲԱԶՄԱԶԱՆ   - 5 

  եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ (128 / 26) 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային եւ 

գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող 

ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի բացարձակ 

օտարաշխարհեայ քաղաքաց 

  (240 / 18) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ (244 / 5) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 1) 
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  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ 

պատուականագոյնք  (235 / 20) 

  

ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ         - 2 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն 

այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 24) 

  

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 

  

ԲԱԶՄԱԺՈՂՈՎ         - 3 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ 

հիանալիք բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 29) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ 

զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 26) 

  

ԲԱԶՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ      - 1 

  յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք 

յաստուածայինս մատչին տաճար հանդերձ բազմաժողովրդականն խմբեալ 

տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19) 

  

ԲԱԶՄԱԽՆՃՈՅ         - 1 
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  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան 

միշտ զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 31) 

  

ԲԱԶՄԱԽՈՒՄԲ         - 5 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 29) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ 

եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա 

հայել (101 / 22) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. 

եզոյս՝ բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք (168 / 2) 

  հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 29) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի 
բազմախումբ գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս  (65 / 19) 

  

ԲԱԶՄԱԾԻՆ  - 1 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց (167 / 24) 

  

ԲԱԶՄԱԿԱՆԻ - 3 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 

  իբր ի բազմականի պահելով՝ դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ 

յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 10) 
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  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  

ԲԱԶՄԱՀԱՒԱՔ           - 1 

  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 23) 

  

ԲԱԶՄԱՀՆԱՐ - 1 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 

  

ԲԱԶՄԱՀՈՅԼ - 4 

  ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք (227 / 1) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 5) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարծաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 26) 

  Անհամարք ի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ 

եկեալք բազմահոյլք տեսակք կենդանեաց  (173 / 23) 

  

ԲԱԶՄԱՀՈՍ   - 1 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 15) 

  

ԲԱԶՄԱՁԵՌՆ            - 1 

«Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել 

զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 11) 
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ԲԱԶՄԱՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի 

(225 / 33) 

  

ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ         - 1 

  զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս,  (32 / 25) 

  

ԲԱԶՄԱՄԱՏՈՅՑ       - 1 

  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 11) 

  

ԲԱԶՄԱՄԱՐԴՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ 

ցայժմ բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց 

(72 / 21) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 

  

ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ           - 1 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ (155 / 13) 

  

ԲԱԶՄԱՄԵԱՅ            - 2 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. եւ 

իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք (118 / 5) 
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  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի 
բազմամեայ տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս 

յառաջանալ ի յառաջիկայսի:  (183 / 10) 

  

ԲԱԶՄԱՆԱՄ   - 1 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

  

ԲԱԶՄԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, (232 / 10) 

  

ԲԱԶՄԱՇՆՈՐՀ          - 1 

  եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան (240 / 24) 

  

ԲԱԶՄԱՊԱՃՈՅՃ      - 1 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ (72 / 31) 

  

ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ         - 11 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 22) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 
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ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 2) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 29) 

  ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, 

զստութիւն իբրու զստուգութիւն (195 / 10) 

  զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ 

սորուն բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ (222 / 20) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 11) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 28) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 26) 

  որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ 

անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով 

հայրապետն Աբրահամ (201 / 21) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա 

դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ արտաքս քան զսահմանն 

իմաստութեանն (162 / 15) 

  

ԲԱԶՄԱՊԱՐՈՒՆԱԿ  - 1 

  Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 
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ԲԱԶՄԱՋԱՆ   - 2 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց 

եւս բազմաջան հնարից (180 / 6) 

  որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ 

առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 30) 

  

ԲԱԶՄԱՍԵՐ   - 2 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի 

(79 / 2) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 9) 

  

ԲԱԶՄԱՍԵՐԵԼ          - 1 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 7) 

  

ԲԱԶՄԱՆԱՄ   - 2 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ 

աճեցեալ բազմասցին տարօրէնութիւնք (83 / 29) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ  (122 / 24) 

  

ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ          - 1 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ 

բուրաստանաց բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 25) 
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ԲԱԶՄԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի 

կելոյ բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն 

երթեալ տային:  (215 / 25) 

  

ԲԱԶՄԱՐԾԱԹ           - 1 

  քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր 

հարկից (82 / 31) 

  

ԲԱԶՄԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ մինչեւ 

ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի 

պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  

ԲԱԶՄԱՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 3 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով 

զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 28) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 1) 

  ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  

ԲԱԶՄԱՒՈՐԱԿԱՆ      - 5 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս (115 / 15) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն (167 / 26) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 21) 
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  ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր 

հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով 

զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 
բազմաւորական թռչնոցն երամոց (217 / 30) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ 

գտանել զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 28) 

  

ԲԱԶՄԵՐԱՆԳ - 1 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց (244 / 19) 

  

ԲԱԶՄԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան 

եղիցի»:  (44 / 8) 

  

ԲԱԶՄՈՐԴՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  եւ նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ 

յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր զԼետով:  (61 / 9) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, 

եւ բազմորդութեանն աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն 

երեսս:  (241 / 25) 

  

ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆ           - 26 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ (97 / 3) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն 

մատուցանէ բազմութեամբ սիրելեաց մշակացն մանկամբք (107 / 7) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 
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  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն  (212 / 7) 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել 

պարերգակացն բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել 

բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ  (122 / 22) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 16) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով (133 / 20) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 10) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 
բազմութենէ ջահիցն լուցելոց (64 / 16) 

  յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի 
բազմութենէ պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի 

պարտութիւն մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 16) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական 

ականցն բազմութիւն (55 / 7) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ 

եւ բազմութիւն փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան (204 / 19) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս 

խառնիճաղանճ բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ 

զանազանեալ կերպարանք (205 / 24) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 
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հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն 

անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց  (211 / 15) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան, իբրու յոյժ 

խռնելոց ի միասին:  (214 / 3) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազ (219 / 14) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր 

անհուն բազմութիւն (220 / 28) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 14) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 
բազմութիւն:  (177 / 26) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 8) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ 

ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին (214 / 9) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 7) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 31) 
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  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան  (230 / 11) 

  

ԲԱԶՄՕՐԻՆԱԿ         - 1 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27) 

  

ԲԱԶՈՒԿ         - 1 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 30) 

  

ԲԱԶՈՒՄ         - 105 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 10) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ 

եւ բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն (130 / 22) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց (138 / 8) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս, (151 / 10) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 
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առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած 

բարւոք յորդորման (197 / 1) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց (235 / 16) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 24) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 3) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 31) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 10) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ (87 / 21) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 10) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ 

եւ բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն  (130 / 22) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց,  (138 / 8) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

   եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք 

յորդորման (197 / 1) 
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  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 16)                      

այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին 

բերանոց  (37 / 19) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել (40 / 14) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց  (42 / 1) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս (49 / 29) 

բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ վախճանեալք՝ գնան 

յաշխարհ  (50 / 20) 

  հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 20) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 6) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ (53 / 16) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ 

երկասիրութեամբ  (54 / 13) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, (54 / 23) 

  միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն, եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 24) 
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  ի մէջ մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ 

նորայն լինէին անձին  (65 / 6) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 15) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից 

(71 / 20) 

բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 32) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 1) 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ (80 / 33) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս (83 / 8) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  որոց զանուղայսն գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն 

հայցելով ըստ ըղձիցն օգնականութիւն (88 / 31) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ (90 / 32) 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 10) 

  մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով 

յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն 

ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 
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զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 34) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 9) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

  եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց վշտըմբեր 

աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն, վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք 

բնաւորեցան լինել:  (116 / 26) 

  բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 7) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 5) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան (123 / 10) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ 

լի բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 25) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 4) 

  բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 10) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ 

(131 / 22) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27) 
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  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 

  զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային ժամանակի՝ սա ապա 

ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս 

արտայայտել բոյսս (138 / 13) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ 

եւս բազում վշտալի տեղիս, (142 / 16) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 12) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ 

ունայնս:  (144 / 13;  144 / 14) 

  որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք (146 / 29) 

   այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ 

յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 19) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն 

ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ 

զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան (154 / 4) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն  (163 / 19) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, 

ըստ բազում անգամ ասացելումն յառաջատ  (166 / 10) 
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  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 31) 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 19) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, (199 / 32) 

յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ 

մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով (206 / 7) 

զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ զոմանս 

հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել 

քաղաքս, (210 / 28) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս (225 / 3) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել (227 / 10) 

  եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել 

զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման (236 / 10) 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 30) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 
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  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին 

բան  (220 / 21) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն (77 / 29) 

այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, (78 / 11) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ 

իբրեւ զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ 

շղթայս:  (131 / 34) 

  այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ 

ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 11) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս  (149 / 18) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում ժամանակաց 

օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազումս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 14) 

  այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս (74 / 5) 

  որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 
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զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 13) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր,  (149 / 16) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի  (114 / 2) 

  զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել  (149 / 13) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի 

բաց:  (121 / 11) 

  

ԲԱԺԱԿ           - 1 

  չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 25) 

  

ԲԱԺԱԿԵԼ      - 1 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն  (143 / 15) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

  

ԲԱԺԱՆԵԱԼ    - 4 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի (55 / 14) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 
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  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ, որոց առանձնաբար հասակք 

եւ բաժանեալ ժամանակք, (159 / 17) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս/ 20) 

  

ԲԱԺԱՆԵԼ      - 11 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, 

եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 12;  95 / 13) 

եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի մարմին  (95 / 16) 

  եւ կամ յիրերաց բաժանել սահմանաւ:  (114 / 8) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 17) 

«եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան 

զարմիդ»:  (40 / 12) 

  եւ ի բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին 

ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն (207 / 22) 

եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ 

հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային 

կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 23) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկր (209 / 14) 
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ԲԱԺԱՆԵՄ      - 5 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս 

առաջս բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ 

նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 22) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ 

ինքեան բաժանէր ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 14) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  

ԲԱԺԱՆԻՄ      - 3 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել, զի 

ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 12) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

(224 / 31) 

  

ԲԱԺԱՆՈՂ      - 1 

այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել, որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն 

զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ - 10 
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  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատցաստել ոտից:  (197 / 19) 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ 

զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի պարծանացն 

կողման կարգել:  (223 / 2) 

  բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա 

ի յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 19) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝  (224 / 32) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5) 

  Արդ՝ բաժանումն այս է բարառնութեան:  (185 / 14) 

  այլ բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ 

ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 5) 

  Արդ բաժանումն այս է դրութեան:  (222 / 2) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  

ԲԱԺԻՆ           - 1 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ 

ցամաքի բաժին հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ 

շահավաճառութեամբն զուգել ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ 

բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս (172 / 2) 

  

ԲԱԽԵԱԼ        - 1 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 22) 
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ԲԱԽՏ - 5 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 

չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ 

լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 32) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս 

զամենազան բախտի մատակարարութիւն  (112 / 11) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք, որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ 

մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ 

ճանապարհ (189 / 6) 

որ զուգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 24) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 20) 

  

ԲԱՂԱԴՐԵԼ    - 1 

  Անդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն 

արտաքաղելով, բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին (248 / 18) 

  

ԲԱՂԱՁԱՅՆԱԿԱՆ     - 1 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 18) 

  

ԲԱՂԱՅՔ        - 1 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս 

(91 / 32) 
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ԲԱՂԲԱՂԱՆՔ - 1 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

  

ԲԱՂԲԱՂԵԱԼ - 2 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 29) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց  (89 / 26) 

  

ԲԱՂԲԱՂԵԼ    - 2 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեք  (87 / 12) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի 

պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 13) 

  

ԲԱՂԲԱՂԵՄ   - 2 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 16) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ  (122 / 8) 

  

ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ          - 3 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ 

կէսքն բաղդատականք:  (221 / 18) 
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  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (221 / 19) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 24) 

  

ԲԱՂԴԱՏԵԼ   - 3 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4) 

            Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք (153 / 8) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 18) 

  

ԲԱՂԴԱՏԵՄ   - 5 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (112 / 24) 

  առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 21) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ 

սմա բաղդատեսցուք (146 / 20) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել  (153 / 13) 

  

ԲԱՂԴԱՏՈՒԹԻՒՆ   - 7 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապէս բաղդատութեամբ  (45 / 7) 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն (153 / 19) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 
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  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար, եւ 

ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ պատճառին 

ձայնակցեալ:  (124 / 10) 

  

ԲԱՂԿԱՆԱՄ   - 3 

յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ 

գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք  (85 / 3) 

  

ԲԱՂԿԱՑԵԱԼ - 2 

   թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ  (199 / 29) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան (226 / 4) 

  

ԲԱՂՁԱԼԻ      - 3 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կոր  (141 / 29) 

  եւ բաղձալի արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 28) 

  վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին երթեալ 

կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 
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ԲԱՂՁԱՄ        - 3 

  եւ բաղձայր փափաքանօք  (63 / 17) 

  որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն  (91 / 27) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ (72 / 29) 

  

ԲԱՂՁԱՆՔ      - 10 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ 

մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 18) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 13) 

  հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս (99 / 18) 

զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 8) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 23) 

  անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 19) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս 

մեծաւ բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 
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ԲԱՂՁՈՒՄՆ    - 3 

  եւ զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, (73 / 29) 

զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել,  (77 / 23)       

Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս  (148 / 27) 

  

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ - 8 

  զմեծագոյն բամբասանաց տարաւ վարկ  (62 / 28) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 5) 

այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս  (130 / 6) 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 22) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ 

ասել բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ 

համարձակել:  (231 / 13) 

որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ 

ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 18) 

  տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս յիրաւի (125 / 4) 

  

ԲԱՄԲԱՍԱՍԷՐ           - 1 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ 

կամ բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 20) 
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ԲԱՄԲԱՍԵԼ    - 1 

   որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ 

զսոսկալիս բամբասելով իգամոլութիւն (133 / 16) 

  

ԲԱՄԲԱՍԵՑԵԱԼ        - 1 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ 

զկեանսն բամբասեցելոյն ըստգտանելով:  (71 / 16) 

  

ԲԱՅ    - 9 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 21) 

  զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 26) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 9) 

  հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, 

ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 22) 

  պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի 

գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ 

գնայր:  (65 / 27) 

  եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ նորոգապէս 

ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 
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ԲԱՅՑ  - 192 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար զանազանելով 

վերաբերութեամբ, վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է 

սիրելութիւն:  (31 / 11) 

  բայց սոցին հակառակ ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ (32 / 20) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 7) 

  բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան արժանաւոր 

համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ ահեղագոյն 

թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 27) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան (34 / 24) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան (34 / 29) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 8) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն 

(37 / 10) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  բայց ճշմարտապէս ասել (39 / 17) 

  բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 2) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 17) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 

  բայց հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ  (46 / 31) 

  Բայց այս գործ եղեւ  (48 / 20) 
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  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս  (51 / 19) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 2) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 2) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն  (61 / 28) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան (62 / 7) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 28) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս  (65 / 19) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն 

զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. (69 / 4;  69 / 5) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք 

իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ, բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար 

ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 29;  69 / 31) 



728 
 

  բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ 

մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 4) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 10) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 31) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն (78 / 28) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ  (82 / 2) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու,  (82 / 23) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ  (84 / 4) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք (89 / 30) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ 

(91 / 34) 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու կարկառելոյ 

պատուհաս:  (92 / 25) 
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  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեա (92 / 27) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ (93 / 13) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ (96 / 16) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 

  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 16) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր առաջի աչաց 

ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ 

բարեաց:  (98 / 32) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 4) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն 

(101 / 9) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 7) 
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բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 12) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել (102 / 31) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 25) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն (108 / 8) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս 

գոյիցն, բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց (108 / 17) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 1) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, (112 / 32) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս (113 / 6) 

  բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ 

խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 24) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին (116 / 6) 



731 
 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով (116 / 33) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք (117 / 12) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք,  (118 / 24) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ (119 / 27) 

  բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ, որով անցեալ յարաժամ 

խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 22) 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն 

ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 9) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 4) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 20) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (125 / 31) 
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  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 18) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում 

ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 24) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցա (128 / 30) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք 

համեմատեսցի, բայց եթէ միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա 

վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 7) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին, եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք 

առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 12) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 12) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն  (132 / 8) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս (133 / 13) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ 

սպասաւորութիւն, յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ 

կենդանիս, բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ 

ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 25;  133 / 27) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք  (134 / 25) 
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  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ 

ծնողս, բայց եթէ սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի  (136 / 12) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն (136 / 28) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս (137 / 19) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն  (137 / 32) 

  Բայց միայն յայնմանէ (138 / 13) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման (139 / 3) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 24) 

  բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 29) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի (142 / 18) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց 

գործօնեայ.  (145 / 16) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 1) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 21) 
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  բայց թէ սա իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն 

ամենեցուն:  (147 / 2) 

  զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 35) 

  բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ 

զինուորականն:  (152 / 4) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ (156 / 25) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ (157 / 24) 

բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ (158 / 28) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ(158 / 34) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ, որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ 

ժամանակք, բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 17) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց 

(160 / 7) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ 

պարկեշտութեամբ  (162 / 25) 

  բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 20) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 18) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագա (166 / 1) 
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  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 7) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 7) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 30) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս (173 / 26) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ (177 / 4) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից 

բարեօք   (179 / 8) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն 

ասեմ  (181 / 7) 

  բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն 

ընձեռելոյ  (182 / 12) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն 

պատշաճի, բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք (184 / 6) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 3) 
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  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 16) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 7) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, 

որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 18) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից (189 / 31) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց  (190 / 5) 

  բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից 

վշտացն, (190 / 18) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն 

արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 22) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի (191 / 12) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 24) 

  բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

(195 / 15) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 22) 

բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ   (198 / 16) 
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  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 8) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս (199 / 14) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 24) 

բայց ծովու անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց 

հուպ երթալով, հաստատ գիտեմ (200 / 2) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 18) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի 

յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 6) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 25) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ, (207 / 9) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 28) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 28) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն 

(211 / 7) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 16) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ  (212 / 1) 
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  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 24) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ 

երե  (217 / 12) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ (218 / 3) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 14) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ, բայց միանգամայն 

զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ հարկանելով՝ մոռացօնս 

գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 19;  226 / 21) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 13) 

  եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի 

պատրաստութիւն:  (232 / 11) 

  բայց եւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 12) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 19) 
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  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն, բայց ի հարազատն ամուսնաց (234 / 31) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութեն  (235 / 12) 

  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ 

ածից  (237 / 28) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք, զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն 

իրագործութեան մասունս եւ ասել անբաւանամ, բայց միայն սուղ ինչ զմտաց 

ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան 

ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 10;  240 / 13) 

  

ԲԱՅՑ ԱՐԴ  - տե՛ս ԲԱՅՑ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲԱՅՑ ԵԹԷ- տե՛ս ԲԱՅՑ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲԱՅՑ  ԹԷ  - տե՛ս ԲԱՅՑ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲԱՅՑ ՄԻԱՅՆ  - տե՛ս ԲԱՅՑ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲԱՅՑ ՍԱԿԱՅՆ - տե՛ս ԲԱՅՑ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

                        

ԲԱՆ    - 164 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 11) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 16) 
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  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան (34 / 29) 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 9) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան  (47 / 24) 

  եւ ընդ նմին զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 5) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան  (55 / 11) 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 18) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան (58 / 6) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 8) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին 

գոյացութիւնքն:  (62 / 7) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 32) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի 

զամբաստանութեանս բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն 

հատուցումն:  (73 / 21) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող (77 / 8) 
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  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 4) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան  (102 / 23) 

ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան (119 / 26) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան  (121 / 16) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն 

ի վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 30) 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 17) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 2) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 22) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 25) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան  (195 / 25) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 5) 

  զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 3) 
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  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն 

ընդունէին բան  (220 / 22) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան (124 / 15) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն  (151 / 30) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս 

քան զբան գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան (239 / 4) 

  որպէս եւ ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս նորին 

վարին բանէ:  (198 / 28) 

ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ 

պարապեալ տեսութեանց բանի (31 / 11) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 8) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 1) 

մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 14) 

եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 18) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի (113 / 32) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի (123 / 6) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 5) 
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  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ 

իմաստասիրացն բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն 

ինքեան ձիաստաց կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի  (135 / 3) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի (142 / 11) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի  (159 / 19) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի 
բանի դեգերմունս պարապե (223 / 32) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 24) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 21) 

  եւ զ՛ի վերայ բանին՝ պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 11) 

  միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա հասանէր:  (156 / 6) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 15) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց 

բարութիւն զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն 

բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 
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զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 13) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 29) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի 

յայտնութենէ բանիս զյանդիմանութիւնս:  (225 / 27) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ 

փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ 

զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ 

կարճառօտութեան չափովքն (55 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ (81 / 8) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 29) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա 

զյարմարական բանից պարտս (113 / 15) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 9) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ 

սուտ բանիցն, (70 / 22) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 21) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 32) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս (126 / 12) 
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որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ 

զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 22) 

  Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 14) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով  (30 / 19) 

եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (31 / 3) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, (33 / 12) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ (35 / 17) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք (51 / 29) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով  (55 / 10) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ  (57 / 14) 

  նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին 

կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ  (72 / 2) 

  որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 8) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ 

անսուտ բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 32) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 
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  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 5) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 7) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի 

վերաբերել բանիւ  (117 / 34) 

  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ 

իմաստական բանիւ:  (119 / 7) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ  (119 / 28) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ   (131 / 7) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ 

իմաստնագունիւ բանիւ զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց 

որումն (140 / 11) 

  ես փորձեցայց անցանել բանիւ:  (147 / 11) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ  (164 / 20) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

  զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն (192 / 8) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց (204 / 27) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան (209 / 4) 
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  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին 

ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ, հարկեցայ եւ ձեզ 

պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին  (213 / 16) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 31) 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել, 

այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ( 5 / 30) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, որպէս 

յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ 

եւ գեր ի վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն  (218 / 22) 

  թէ տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 12) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել (223 / 30) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց (228 / 1) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 7) 
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  ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ 

ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 20) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն (30 / 11) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, ընթերցասէր 

կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես 

հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 20) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 21) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն 

(101 / 9) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 8) 

  նուագեցից եւ ձեզ պատմական բանիւս:  (211 / 11) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

  եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 5) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի (55 / 15) 

  այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր 

մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն, 

այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 24) 

  ւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք (82 / 19) 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք 

անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 25) 
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  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել (118 / 31) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ 

դագ բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի 

տարաշխարհիկն անցանել երկիր  (125 / 14) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 18) 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ 

խառն է:  (30 / 21) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. (40 / 11) 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 17) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ 

լինելով արութիւնս:  (39 / 1) 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն 

շարագծելով բանս, զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն 

կացուցին լսողաց:  (55 / 26) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի (63 / 28) 

  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ (70 / 12) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն 

յօրինել բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել 

մրցանակ:  (103 / 13) 
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  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ 

կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն (138 / 22) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս 

բարեաւ բանս գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի 

ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 27) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 7) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս առնուլ 

գիտելով»:  (185 / 12) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 13) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 21) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն 

ծախել զբանս (133 / 14) 

  երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի 
բանսն  (191 / 26) 

  իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ 

լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 30) 

նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ պատմեն:  (183 / 4) 

  

ԲԱՆԱԳՆԱՑ    - 1 
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  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ 

փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի թշնամիսն ելով՝ առ ի յիւրայոցն 

(81 / 18) 

  

ԲԱՆԱԼ            - 1 

  մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի 

սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 4) 

  

ԲԱՆԱԿ           - 19 

  զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 21) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ  (205 / 24) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն 

հարեալ բանակ.  (209 / 19) 

  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն 

հատուածէր բանակ:  (210 / 21) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ 

բանակեալ բանակ հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար 

բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 14) 

  երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 25) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 16) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

(206 / 1) 

  որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ 

(242 / 32) 
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  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ 

զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 23) 

այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով 

ինքեան բանակի:  (127 / 20) 

  ոչ վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ, եւ որպէս ի վերայ 

հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն բանակի (203 / 20) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն  (192 / 17) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով   (213 / 6) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ 

զաւար բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար 

բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել 

բանակ:  (191 / 18) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 19) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով 

զաներեւոյթ բանակսս հակառակորդացն:  (196 / 16) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ չարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք  (160 / 17) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆ      - 20 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 17) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 
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  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից  (230 / 14) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 5) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն 

(145 / 1) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին 

(157 / 16) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 21) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 9) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ 

վարեցեալ, զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին 

յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 
բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 22) 

  մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ (45 / 25) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց 

գոյանայ (126 / 6) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր  (41 / 1) 
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  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 11) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 5) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա 

համարելով բանականս ազին:  (133 / 23) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ ոմանք 

խառնք:  (30 / 10) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. (30 / 11) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ     - 1 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 12) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆԱՊԷՍ        - 1 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 5) 

  

ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ 

եթէ զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ (45 / 29) 
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ԲԱՆԱԿԵԱԼ    - 3 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց  (211 / 14) 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի (207 / 5) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 3) 

  

ԲԱՆԱԿԵՄ      - 1 

  երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 15) 

  

ԲԱՆԱԿԵՏԵՂ - 1 

որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի 

բարեացն բանակետեղ (154 / 23) 

  

ԲԱՆԱԿԵՑԵԱԼ           - 2 

ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, ոյց զեկուցանէր 

ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ երկրորդին նորին 

հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն 

ամենեցուն բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան 

ժողովուրդ:  (205 / 17;  205 / 22) 

  

ԲԱՆԱՃԱՌԵՄ            - 1 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 
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ԲԱՆԱՄԱՐՏ   - 1 

  ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի 

գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն 

պանծացեալս:  (247 / 19) 

  

ԲԱՆԱՄ           - 1 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ  (239 / 8) 

  

ԲԱՆԱՊԱՃՈՅՃ         - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս (247 / 16) 

  

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ  - 1 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  

ԲԱՆԱՐԳԵԼ    - 1 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս (194 / 1) 

  

ԲԱՆԱՒՈՐ       -28 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս  (138 / 34) 
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  եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան 

(150 / 11) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 7) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի 
բանաւոր կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

            որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն 

եդեալ բանաւորաց:  (31 / 23) 

  Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  (79 / 13) 

  եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն 

վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ են, որ ցուցանին 

շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝ 

գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ ժամանակք:  (164 / 19) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն 

եւ բանաւորաց պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ 

մնացեալ բարեաց (198 / 7) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս (229 / 1) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել 

զամենայն բանաւորացն կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք 

զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 5) 

  որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 15) 
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  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի 
բանաւորացն փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր 

ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան 

առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 18) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ 

ազին  (56 / 15) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց 

մահկանացու բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն (75 / 27) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես 

զօրէն բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

  եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն 

ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 22) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, եւ որ 

հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն (85 / 7) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 
բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորչեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 24) 

  բանաւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ 

ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 23) 

Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 
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այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  բանաւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ 

ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 23) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ 

եւս զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 12) 

  

ԲԱՆԱՒՈՐԱՊԷՍ        - 1 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 25) 

  

ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԵԱԼ      - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք 

թմբրութեանն բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն (203 / 6) 

  

ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԻՄ        - 1 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս (125 / 2) 

  

ԲԱՆՋԱՐ        - 3 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա (217 / 20) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ 

զսերմանս բանջարոց՝ ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի 

պտղահասութիւնս  (110 / 20) 
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  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք (175 / 2) 

  

ԲԱՆՍԱՐԿՈՒ  - 1 

յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ, յետ որոյ եւ 

յաջակողմանն րարժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 33) 

  

ԲԱՆՏԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս  (49 / 29) 

  

ԲԱՇԽԵԱԼ     - 1 

  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք 

հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 29) 

  

ԲԱՇԽԵՄ       - 1 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 8) 

  

ԲԱՇԽՈՂ       - 1 

  եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 32) 

  

ԲԱՌԱՑԻ        - 3 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ 

յոյժ բառացի:  (122 / 24) 
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  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 12) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք 

երջանիկ բառացիս:  (112 / 19) 

  

ԲԱՌԱՑՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ, եւ ես ի զանազան եւ ի 

բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, յաւէժ բարօրութեամբ 

յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք (240 / 21;  240 / 24) 

  առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան 

տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ 

զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից  (167 / 23) 

  

ԲԱՌՆԱԼ         - 20 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս (38 / 27) 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ 

սատակմամբ բառնալ:  (67 / 15) 

  զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար 

տանջանօք բառնա (67 / 31) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 25) 

  ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն 

կորստեան խորհեցաւ կարգաց:  (82 / 7) 

  բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 
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  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 9) 

  եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 31) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն (156 / 16) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 23) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի 

հեռուստ շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 7) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ 

սովորութիւն:  (192 / 21) 

  այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 20) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս 

զՏեղեփոսն բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել 

ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 
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ԲԱՌՆԱԼԻ      - 1 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց (186 / 5) 

  

ԲԱՌՆԱՄ        - 8 

  եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ 

զպարծանացն բառնայ արդարագործութիւն:  (209 / 8) 

  եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 3) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ 

կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 27) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս, զի 

պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 12) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել, որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու 

եւ բազում խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի 

աշխարհի:  (84 / 31) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս, որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի 

կենդանութենէ:  (93 / 25) 
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ԲԱՍՏ  - 2 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի (244 / 10) 

  Արդ՝ աւա՜ղ իմոյ նախէին բաստի  (246 / 13) 

  

ԲԱՍՏԱՅԵՂՑ - 1 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  

ԲԱՐԱՌՆՈՒԹԻՒՆ      - 6 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք  (184 / 4) 

  Արդ՝ բաժանումն այս է բարառնութեան:  (185 / 14) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5) 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  քանզի ոմն է նոյն բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ 

կերպարանառնութիւն:  (184 / 5) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են (184 / 6) 

  

ԲԱՐԲԱՋԱՆՔ - 1 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 19) 

  

ԲԱՐԲԱՌ        - 5 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 
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  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 28) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց (239 / 12) 

  հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 3) 

մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով 

արձակել բարբառս:  (220 / 11) 

  

ԲԱՐԲԱՌԵԱԼ - 1 

   տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ գրաւորականն 

հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն, իբրեւ 

քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 16) 

  

ԲԱՐԲԱՐՈՍ    - 2 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ 

զիւրեւ բարբարոսացն (101 / 24) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  

ԲԱՐԲԱՐՈՍԱԿԱՆ     - 2 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ 

չորից բարբարոսական աշխարհակալացն (202 / 21) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, յորժամ 

զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 6) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԱԳՈՅՆ   - 5 
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  եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք եւ զբարեկամացն 

պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 19) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ(56 / 31) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց  (229 / 8) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (182 / 30) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի 
բարգաւաճագունիցն մարդկան:  (101 / 29) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԱՆԱՄ      - 1 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս (173 / 3) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԱՆՔ        - 8 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին 

արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ (126 / 6) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճանացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 2) 
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  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին 

մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 27) 

Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս, եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք 

զներբողականն ընդունէին բան, ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք 

արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, 

զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառփ:  (220 / 21) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց 

անըստգիւտ բարգաւաճանօք պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի 

վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 16) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեվան:  (158 / 18) 

  ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 27) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԱՊԷՍ      - 1 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԵԱԼ         - 16 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ  (78 / 23) 

  եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ 

յաւէտ բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 14) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 3) 
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  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց 

պատերազմականն բարգաւաճեալ իր:  (159 / 30) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից  (168 / 11) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս  (34 / 8) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք 

լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան 

կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, 

մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին 

լինել քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 13) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 3) 

  նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս (50 / 8) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան, 

եւ յաւէտ բարգաւաճեալք այնու (57 / 27) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32) 

Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի 

փառաւոր բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 16) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԵԼ           - 1 
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  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 14)     

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԵԼԻ         - 1 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն (149 / 30) 

  

ԲԱՐԳԱՒԱՃԻՄ           - 1 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք 

յարդարեալ բարգաւաճին:  (34 / 31) 

  

ԲԱՐԵԲԱԽՏԱԳՈՅՆ  - 1 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 
զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ (112 / 5) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց 

եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 16) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏ   - 1 

  Իսկ այնց յոյժ բարեբ աստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 15) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - 1 
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  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ 

տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ 

դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ դժոխ:  (49 / 34) 

  

ԲԱՐԵԳՈՒԹ    - 1 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ 

թէ զբարեգութ ամենեցունց արարիչն (158 / 11) 

  

ԲԱՐԵԴԻՊՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ (75 / 10) 

  

ԲԱՐԵԼԱՒՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 31) 

  

ԲԱՐԵԽԱՌՆ  - 1 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցեալ ի սառնամանեացն, 

այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 9) 

  

ԲԱՐԵԽԱՌՆԱԳՈՅՆ  - 1 

   ընտրեաց զարժանաւորսն, իւր ունել 

վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութենէ (179 / 19) 

  

ԲԱՐԵՍԷՐ       - 2 
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  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք 

խորխորատ զբարեսէրդ անձն:  (245 / 11) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌ     - 1 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ (220 / 15) 

  

ԲԱՐԻ  - 40 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ 

կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ 

զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, 

(32 / 23) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 14) 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

  ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 4) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, 

լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 2) 

  եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ հանդարտութեանն, 

եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի սրբութեանն եւ այլոց 

եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 
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  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց 

եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 23) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 10) 

  մինչ զի հանապազոր բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք (189 / 25) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ 

մնացեալ բարեաց (198 / 9) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց (231 / 12) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 20) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով 

իրս, բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 16) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ (123 / 19) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

(147 / 13) 

  որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ 

հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ  (154 / 23) 
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  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին, 

մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց (156 / 7) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 16) 

  եւ այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի 

ժամանել:  (176 / 22) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ 

սորա բարեացն պատշաճի  (182 / 23) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 26) 

   որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

  բոլորովին իսկ այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի 

միտսն զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին 

իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 20) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ 

զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 28) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 14) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն 

արժանաւոր բարեացն զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք 

մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս 

յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան 

տաճարացն ընծայս:  (224 / 32) 
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  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 29) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի 
բարեացն յորդորեալ տեսութիւն (53 / 10) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 10) 

  հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս 

յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 13) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն սպասաւորութիւն:  (178 / 12) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի 

աջողակ բարեացս վտակք:  (160 / 23) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 27) 

  

ԲԱՐԵԲԱԽՏԱԳՈՅՆ  - 1 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 9) 

  

ԲԱՐԵԲԱԽՏԱՆԱՄ    - 1 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 8) 
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ԲԱՐԵԲԱԽՏԻԿ         - 4 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն 

զայնպէս բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր 

եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 4) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ 

ամենայնիւ բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 29) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ 

երեւելագոյնս բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով 

հրապարակք (227 / 2) 

  

ԲԱՐԵԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ            - 23 

  ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 25) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ 

լցեալ բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 11) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս 

զուարճացեալ բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ 

գոյիւք  (174 / 26) 

  յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով 

ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 29) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 19) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ 

ամենազան բարեբախտութեամբք, (234 / 9) 
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  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 20) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի 

մէջ բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 14) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ (218 / 23) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս, յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի 

յորդութիւն:  (162 / 7) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն (41 / 19) 

  երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս 

ստանալ բարեբախտութիւն  (59 / 7) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք 

ունելով բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն 

լինել ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12) 

  իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին երթեալ 

կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 14) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 8) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն 

սոցա բարեբախտութիւնս (164 / 28) 

  եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 29) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 
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  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 

սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 2) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆ      - 1 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք (142 / 7) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆԵԱԼ           - 1 

ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն 

մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, (220 / 23) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆԵԼ  - 5 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել (159 / 5) 

   դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ 

(194 / 16) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին (172 / 31) 

  պարէին զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին 

զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն 

անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 12) 
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ԲԱՐԵԲԱՆԵՄ - 1 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 24) 

  

ԲԱՐԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 10 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել 

զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 14) 

յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք 

լինել բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 2) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն …վեհավայր տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ 

վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր 

բարեդիպութիւնք (72 / 25) 

  եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն 

հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 

  եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 
բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն 

եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 13) 

  տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս (137 / 22) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, 

եւ զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 12) 
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ԲԱՐԵԲԱՍՏ   - 1 

  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն 

բնակութեան բարեբաստիս:  (109 / 5) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏԱԳՈՅՆ   - 1 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 7) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏԱՆԱԼ      - 2 

եւ նովիմբ անկարօտ բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 6) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 3) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏԻԿ          - 1 

  որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց 

ամբարումն:  (37 / 7) 

  

ԲԱՐԵԲԱՍՏՈՒԹԻՒՆ - 10 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի 

կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ (85 / 30) 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան (43 / 7) 

  ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 14) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 28) 



780 
 

  զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ  (136 / 26) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով (244 / 5) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն  (246 / 4) 

  եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք, զոր դառն զրաւեալ մահու՝ 

փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք 

ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 19) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ (242 / 3) 

  

ԲԱՐԵԳՈՐԾ   - 1 

  ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, 

եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք ոմանք երկրագործացն 

մանկունք:  (160 / 23) 

  

ԲԱՐԵԳՈՐԾԵԼ          - 1 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 6) 

  

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 7) 

  թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս (202 / 3) 
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  եւ զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս 

յաւէտագոյն փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 2) 

  

ԲԱՐԵԳՈՒԹ    - 1 

  յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 21) 

  

ԲԱՐԵԴԻՊՈՒԹԻՒՆ   - 5 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան 

յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 7) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 19) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. (195 / 26) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման (233 / 30) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք  (72 / 26) 

  

ԲԱՐԵԶԱՐԴ   - 4 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ 

պատուեալ բարեզարդ գեղեցկութեամբ, (175 / 26) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել  (180 / 17) 
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  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան 

եւ բարեզարդ ճոխութեան (233 / 10) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

  

ԲԱՐԵԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ - 8 

  ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ 

պատկանին վայելեալք:  (85 / 16) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ(32 / 14) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան (31 / 18) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի 
բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ 

նուիրօք (230 / 34) 

հանապազ ըստ առաքինութեանն զբարեզարդութեան փոխանորդէր 

փառս:  (190 / 1) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ 

վայելչական բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 25) 

եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 13) 

  

ԲԱՐԵԼԱՒ       - 5 
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  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս 

ճշմարիտ բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ 

զեկուցելոյ բարելաւ ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն 

(218 / 15) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 29) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 9) 

  

ԲԱՐԵԼԱՒՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ  (234 / 11) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 27) 

  զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի ծննդոցն 

բարս (225 / 6) 

  

ԲԱՐԵԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ 

ինքեամբ բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 32) 

  

ԲԱՐԵԼԻՑ       - 1 
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  եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 2) 

  

ԲԱՐԵԽԱԽՏՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝  (168 / 33) 

  

ԲԱՐԵԽԱՌՆ  - 3 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 8) 

զի մի ոք կարօտ եւ թերի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն  (110 / 4) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ 

կենաց  (118 / 3) 

  

ԲԱՐԵԽԱՌՆԵԼ          - 3 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 12) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 17) 

  

ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ            - 9 
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  եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 8) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 31) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ 

զուգակշիռ բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 26) 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ 

յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 30) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ 

ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 5) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել (110 / 15) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ 

գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 31) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն (110 / 26) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ 

տեղիս, բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, (166 / 24) 

  

ԲԱՐԵԽՆԱՄ  - 2 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 14) 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  

ԲԱՐԵԽՈՀ     - 1 
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  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 12) 

  

ԲԱՐԵԽՐԱՏ  - 1 

  յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 29) 

  

ԲԱՐԵԾԱՆՈՅՑ          - 1 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն 

զըստ բարեծանոյց խրատու,  (45 / 10) 

  

ԲԱՐԵԿԱՄ      - 11 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 31) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն (163 / 19) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն 

սիրելի բարեկամաց, (93 / 18) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց (128 / 16) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 22) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք 

(227 / 2) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք (34 / 32) 
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  եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք 

եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 19) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց 

բանիւ, զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր (35 / 12) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 33) 

  

ԲԱՐԵԿԱՄԱՆԱԼ        - 1 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան (172 / 24) 

  

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս 

անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 27) 

թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ 

ըստ բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի 

յողջունելի բարեկամութիւն (182 / 26) 

  

ԲԱՐԵԿԱՐԳ    - 4 

Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ 

օրինաց բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք 

(41 / 32) 
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  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ 

աշխարհիս բարեկարգ յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան 

անցեալ ի տարազարդ առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, 

արծարծիչ բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց 

բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց,  (229 / 7) 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  

ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ - 6 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 20) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 22) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 32) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ 

զամէնիցն բարեկարգութիւն  (57 / 4) 

եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 

  

ԲԱՐԵԿԵԱՑ    - 1 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 22) 
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ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ  (52 / 6) 

  

ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ - 1 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն 

քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 29) 

  

ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹԻՒՆ    - 8 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի 

յօճառ բարեկեցութեան (58 / 24) 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա 

եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (169 / 1) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան (172 / 25) 

  մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 
բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս, զգածեալս չքաւորութեամբ:  (139 / 31) 

              Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, 

նմանապէս աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս 

առաւել եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ 

մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 26) 

Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 4) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն  (228 / 33) 
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ԲԱՐԵԿՐԵԱԼ  - 2 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 15) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ 

սովորեսցին բարեկրեալքն ի յառատ բարեկեցութեան (172 / 25) 

  

ԲԱՐԵԿՐՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն 

վտանկք, բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ 

փափկասնոյց բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 12) 

  

ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒ           - 4 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ 

նոցայն մեծարի բարեհամբաւ անուն:  (118 / 15) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 18) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  

ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒԵԱԼ    - 1 
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  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք 

հանապազ բարեհամբաւեալք խինին փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 10) 

  

ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒԵԼ       - 1 

  ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ 

ամենայն տիեզերս:  (123 / 7) 

  

ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 

սքանչելագործ մարդկան (118 / 1) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ 

յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 23) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից 

աստուածաբանիցն (172 / 29) 

  ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 

  

ԲԱՐԵՀԱՏՈՅՑ          - 1 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 22) 

  

ԲԱՐԵՁԵՒ       - 1 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

  

ԲԱՐԵՁԵՒՈՒԹԻՒՆ    - 2 
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  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 32) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին 

նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա 

թագաւոր:  (156 / 1) 

  

ԲԱՐԵՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի 

բարշին բարեմասնութեամբ:  (175 / 32) 

  այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն մինչեւ ի 

կատարած (123 / 27) 

  

ԲԱՐԵՄԻՏ      - 2 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք (174 / 20) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց 

(213 / 31) 

  

ԲԱՐԵՄՏԱԳՈՅՆ       - 1 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու   (50 / 11) 

  

ԲԱՐԵՄՏՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 



793 
 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց 

յաւէտ բարեմտութեանն եւ սիրոյ (61 / 29) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին 

ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

  

ԲԱՐԵՅՈՒՍՈՒԹԻՒն  - 4 

  արծարծիչ բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն 

կենաց բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր 

կատարմանն վստահանալի բարեյուսութեամբ:  (229 / 9) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր (188 / 4) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 21) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 6) 

  

ԲԱՐԵՆԱԽԱՆՁ         - 1 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

  

ԲԱՐԵՆՇԱՆ   - 1 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 26) 
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ԲԱՐԵՇԱՀՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 22) 

  

ԲԱՐԵՇՔՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏ  - 4 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ 

(85 / 27) 

  ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ փութով տօնասէր անձանց, 

բարւոք յարմարեսցես գովասանական հանդէս:  (247 / 21) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

  բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ 

քաջածանօթ:  (133 / 27) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԳՈՅՆ  - 2 

  միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք 

եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 25) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏԻԿ         - 1 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 
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շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 16) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒն            - 16 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 11) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպաշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 32)      

ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 15) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն 

իսկ բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս 

օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո 

նշխար բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս (246 / 9) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 
բարեպաշտութեան:  (85 / 32) 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք (34 / 26) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 
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նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 4) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ 

ծնողին բարեպաշտութիւն ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային 

կամացն՝ բարեպաշտութիւն համարելոյ:  (193 / 27) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 23) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 11) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա 

նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ 

եւս ի նոյնն յաւելոյր (98 / 33) 

  

ԲԱՐԵՊԱՇՏՕՆ        - 3 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան 

կամաց բարեպաշտօն սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ 

մաքրագոյն զգաստութեանն եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 4) 

  ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ 

բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 3) 

  

ԲԱՐԵՊԱՐԻՇՏ         - 1 

  վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 7) 
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ԲԱՐԵՍԱՑ      - 2 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն  (151 / 15) 

  մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն 

ծնողի  (127 / 6) 

  

ԲԱՐԵՍԷՐ       - 3 

  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք (88 / 20) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 5) 

յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 1) 

  

ԲԱՐԵՍԻՐՈՂ - 1 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է (158 / 9) 

  

ԲԱՐԵՍԻՐՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ  (96 / 16) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, (40 / 27) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ (119 / 3) 

  

ԲԱՐԵՍՆՈՒԹԻՒՆ      - 1 
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  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն գրգանաց (72 / 23) 

  

ԲԱՐԵՏՈՀՄ   - 1 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  

ԲԱՐԵՏՈՀՄԻԿ          - 3 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 13) 

  բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից 

վշտացն, սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից (190 / 20) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ 

զի բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 21) 

  

ԲԱՐԵՏՈՀՄՈՒԹՒԻՆ - 1 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն (188 / 7) 

  

ԲԱՐԵՐԱՐ      - 1 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի:  (113 / 18) 

  

ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ    - 2 
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  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն,  (51 / 26) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌ     - 5 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 25) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ (82 / 3) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 3) 

միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 22) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 33) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌԱԳՈՅՆ    - 2 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 26) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս 

խոստովանի բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  

ԲԱՐԵՓԱՌՈՒԹԻՒՆ   - 17 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 16) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 
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  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

  եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան (235 / 23) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ (178 / 3) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով 

լինել բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ 

զներբողականսն ի վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 14) 

որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ 

զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս (40 / 16) 

  միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն թէ եւ առ 

մարդիկ, (80 / 24) 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն 

(39 / 11) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս (74 / 24) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, 

ամենազան բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի (72 / 6) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն 

մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 20) 

  որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 14) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (182 / 30) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի 
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գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 30) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր 

կենցաղոյս բարեփառութիւնք յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն 

կապանաց:  (41 / 24) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ 

զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն 

դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 31) 

  

ԲԱՐԵՔԱՇԿԱՊԷՍ     - 1 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի 

մէնջ բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 11) 

  

ԲԱՐԵՕՔ        - 7 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ 

ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն 

համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ 

եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս 

ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով 

աշխարհի:  (168 / 31) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ 

յանկարօտ բարեօք զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 
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կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 4) 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ երագագոյն 

դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս 

բաղձանաց:  (238 / 7) 

միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ 

ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի 
բարեօք զուարճացելոցն:  (159 / 27) 

  

ԲԱՐԻ/Ք/         - 65 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ 

յոյս բարի համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 12) 

եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել 

ձեռանէ:  (82 / 17) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 20) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին 

չարս:  (143 / 5) 

  որ եւ ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին 

ի կատարելութիւն:  (174 / 19) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 2) 

  ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ բազմատեսութեամբ, 

այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 24) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 30) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ 

զարդարի:  (232 / 5) 
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  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց  (233 / 2) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն 

(37 / 15) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն 

յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 23) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն (138 / 21) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ 

ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր (142 / 28;  142 / 29) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 4) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն 

զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 9) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 8) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս  (33 / 8) 
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  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 4) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 5) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, (164 / 26) 

  զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 9) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 21) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 5) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն 

առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 2) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 15) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի 

զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն 

ըմբռնեցից զբարիսն՝ առաջնորդել Իսրայէլի (192 / 29) 
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եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն (212 / 9) 

  յորմէ սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 31) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11) 

եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն 

(228 / 26) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

  եւ բարիքն կոչելով ի խրախական ճաշակաւորութիւն՝ 

օգտեցուցանեն:  (141 / 23) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 24) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն (194 / 29) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ 

գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 31) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 
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  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 8) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, 

եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 19) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 15) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 

  որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 4) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, (96 / 6) 

  ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ  (141 / 29) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ 

անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ 

վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ 

բուն բարւոյն կամաց  (230 / 22) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց 

զներհակս բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս 

թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 29) 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, 

այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 8) 
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  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան, բանւորին՝ 

կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ ըստ ժամանակի 

ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 24) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել  (114 / 5) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ,  (140 / 17) 

  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն 

(130 / 17) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  

ԲԱՐԻԿՐԵԱԼ  - 1 

  այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 19) 

  

ԲԱՐԿԱՆԱՄ   - 1 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  

ԲԱՐԿԱՑԵԱԼ  - 2 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն  (61 / 10) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ 

իբրու զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  

ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ           - 14 
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  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 21) 

  խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի 

աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 27) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն (52 / 19) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն 

երկնչել բարկութենէ:  (66 / 24) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի   (67 / 7) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի 

յաւէտ բարկութիւն ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս 

զինուն հատուցանել ի վերայ նոց (69 / 21) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ 

հասանէ բարկութիւն:  (83 / 30) 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ 

պատուհասառաք բարկութիւն (243 / 26) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, (245 / 20) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ 

զաստուածառաքն բարկութիւն (247 / 1) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 
բարկութիւն շարժել, (62 / 8) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 16) 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ 

զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 22) 
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զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 22) 

  

ԲԱՐՁԵԱԼ      - 9 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 8) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ (89 / 4) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի (96 / 6) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական 

արդուածոյ բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց 

գեղեցկակերպ  (144 / 1) 

այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք 

զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 6) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս (214 / 8) 

եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 24) 

  

ԲԱՐՁԵԼ         - 1 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 8) 
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ԲԱՐՁՈՂ        - 2 

  իւր որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, 

եւ զբարձողն պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին  (136 / 13) 

  

ԲԱՐՁՈՒՄՆ    - 3 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 14) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 

զի վայրաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն 

(105 / 11) 

  

ԲԱՐՁՐ           - 4 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, (109 / 10)  

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (190 / 34) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ (195 / 1) 

  

ԲԱՐՁՐԱԲԵՐՁ          - 2 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի 
բարձրաբերձացն աճեցմանէ  (105 / 8) 
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  զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս 

ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, 

եւ զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն 

եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 

ժանտախտակացն (52 / 16) 

  

ԲԱՐՁՐԱԳԵՂ - 1 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն 

եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն   (166 / 4) 

  

ԲԱՐՁՐԱԳԼՈՒԽ        - 6 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 23) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ 

քաջարութիւնն բարձրագլուխ մղեալ յարդարի (177 / 10) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 4) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 

  որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ յարդարի:  (162 / 19) 

  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ          - 12 
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  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 7) 

  արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած 

տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 
բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 17) 

թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ 

յաղթահարելոցն  (203 / 1) 

եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր, 

յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկր (209 / 16) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 14) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք (98 / 21) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 16) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ (219 / 7) 

յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն ունելով 

բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ լինելութեամբ 

ընդունելին լինելով (180 / 30) 
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ԲԱՐՁՐԱՁԵՒ - 1 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 23) 

  

ԲԱՐՁՐԱՆԱԼ - 1 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային 

կենդանիս բարձրանալով. ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ 

պահել անհետ զարատես փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 

  

ԲԱՐՁՐԱՆԱՄ - 1 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն 

գերակատար բարձրանայ, (162 / 31) 

  

ԲԱՐՁՐԱՇԷՆ - 1 

  եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն 

յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց (120 / 14) 

  

ԲԱՐՁՐԱՎԱՐ - 1 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի 
բարձրավարս արմաւենին»   (183 / 3) 

  

ԲԱՐՁՐԱՑԵԱԼ           - 3 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 17) 
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  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 27) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 19) 

  

ԲԱՐՁՐԱՑՈԻՑԱՆԵՄ            - 3 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց,  (155 / 6) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 18) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 8) 

  

ԲԱՐՁՐԵԱԼ    - 1 

եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւն (78 / 30) 

  

ԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ        - 6 

  իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ 

վրիժակացն:  (176 / 3) 

տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, (181 / 28) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ 

(143 / 34) 
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  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 3) 

  զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 1) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս, որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով 

յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ 

տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին 

զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ 

նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ 

կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

  

ԲԱՐՇԻՆ        - 1 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ 

հրաշալի բարշին բարեմասնութեամբ:  (175 / 32) 

  

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ - 2 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն  (185 / 8) 

  

  

  

ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ- 31 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ 

որ բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք 

յարդարեալ բարգաւաճին:  (34 / 30) 
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  ո՞վ ոչ գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 31) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 9) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 23) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 27) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 30) 

որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր 

ասացեալ բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ  (39 / 27) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ 

մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ բարութեան:  (48 / 34) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 31) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 17) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ 

ամենապատիկ բարութեան վկայեալս զարդարի (228 / 16) 
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  եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան (38 / 29) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ 

յաւետախաղաց բարութեանց մատակարար:  (47 / 25) 

   զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ (222 / 20) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ 

ընդունող, եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ 

յաւեժակայ բարութեանցն:  (197 / 13) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

  ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 2) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 31) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն 

եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 

եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 19) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց 

զիմաստակիցս բարութիւն (244 / 24) 

   զմեծագոյն օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս (36 / 5) 

  զամենայն բարութիւնս մատակարարէ յաշխարհ (109 / 27) 
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  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 2) 

  յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 5        

եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ, եւ ի 

բիւրապատիկ բարութիւնսն հանապազ վայելողս (229 / 20) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. առ նմին 

խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 30) 

  

ԲԱՐՈՒՆԱԿ    - 1 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ 

ելուզմունք բարունակացն ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 14) 

  

  

ԲԱՐՔ  - 33 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն (125 / 30) 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 24) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 9) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք  (83 / 4) 
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  յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն (119 / 21) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 5) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն 

(73 / 31) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն (76 / 33) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով 

տմարդի բարուք անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի 

ծածուկ դրժեալ կորոյս արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք 

եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն 

իւր պատրաստել:  (78 / 3;  78 / 5) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք  (80 / 19) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք (89 / 31) 

  եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ 

գազանանման բարուք գործ:  (90 / 28) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստա (127 / 28) 
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  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ 

յեղուզակն բարուք (134 / 26) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ 

կամաւոր բարուք զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ 

արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ 

կապանօք հարստեալք:  (150 / 18) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 20) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան 

(185 / 10) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով 

սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել 

կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս. (225 / 7) 

  որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ 

բարւոյ:  (237 / 18) 

Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսկ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն  (185 / 9) 

  Յետ այնորիկ դիցես զբարսն:  (71 / 15) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք (184 / 7) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս 

ստեղծանեմք  (184 / 11) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանեմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, 

եւ զբարսն նորին տարակուսեալ (184 / 14) 
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ԲԱՐՒՈՔ         - 13 

Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւոք բազմիշխանութիւն, մի իշխան 

եղիցի»:  (44 / 8)          

Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն 

թէ եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի 

հասցեն բարւոք վարեցեալք ի զօրավարութեան:  (80 / 27) 

Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 5) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի 

վասնի բոլորաբուխն վայելել ժողովման, եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ 

ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 25) 

  զի զոր սակաւուցն առաջի քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի 

դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման  (197 / 2) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 22) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 22) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, (158 / 28) 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել 

ծնողացն,  (50 / 10) 
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  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն  (202 / 9) 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ 

եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

  

ԲԱՐՕՐՈՒԹԻՒՆ        - 6 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան (240 / 25) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 3) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 7) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն 

մատուցանէ զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական 

բնակութիւն:  (164 / 5) 

  ոյք անհակառակաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան 

եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 10) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով 

միշտ զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 2) 

  

ԲԱՑ    - 60/դրված են նաև  Ի  ԲԱՑ- ի տակ / 

  ի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 1) 
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  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 
բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս (38 / 27) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել, որք զփանաքիս եւ 

զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց հալածականս յիւրեանցն 

առնեն բնակութենէ (40 / 5) 

միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի 
բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 11) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 5) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս 

(62 / 31;  62 / 33) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ապա ողորմութեան ի բաց հանումն:  (71 / 17) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն (72 / 8) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 12) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի 
բաց քակեալ:  (72 / 31) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի 
բաց խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 
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  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն 

կամեցաւ բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

  ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 20) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի 
բաց տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 25) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն  (88 / 10) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 

ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 17;  91 / 17) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի 
բաց ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ 

գործն յաջորդի:  (94 / 20) 

եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 31) 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի  (98 / 23) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեա  (99 / 28) 
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  եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն 

յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

   յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու 

զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 11) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ (129 / 27) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս (129 / 28) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի 
բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն  (136 / 28) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն (141 / 22) 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն  (142 / 22) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն (146 / 26) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 
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  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի 
բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 4) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 8) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի 
բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն  (196 / 26) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս, կամէին 

եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 12) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս (212 / 31) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, (215 / 23) 

  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի 
բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 34) 
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  եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 9) 

բայց ի հարազատն ամուսնաց. ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ 

ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի 

պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն  (236 / 3) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 26) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ 

յարմարագոյն զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  

ԲԱՑԱԴՐԵԼ    - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն 

ներգոյից, բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 27) 

  

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵԱԼ        - 1 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի 

հակառակէն բացայայտեալ ճանաչի միայն զապագովութեանցն 

հարազատաբար հարկանել սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 

  

ԲԱՑԱՅԻՇԱՏԱԿ       - 1 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 8) 

  

ԲԱՑԱՅԻՇԵՑԵԱԼ      - 1 
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եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 28) 

  

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ - 1 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 4) 

  

ԲԱՑԱՍՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  

ԲԱՑԱՐՁԱԿ   - 3 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 15) 

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 
բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 31) 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, 

զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  

ԲԱՑԱՓԱՅԼ   - 1 

  ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն (203 / 20) 

  

ԲԱՑԵՐԵՒԱԿ  - 1 

բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ 

յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 9) 
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ԲԱՑԵՐԵՒԵԱԼ            - 1 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս 

նոցայն բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 22) 

  

ԲԱՑԷ  Ի ԲԱՑ - 1 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի 
բաց հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ, (40 / 5) 

  

ԲԱՑ Ի  -2 

ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս 

խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի 

ջերմութիւն, բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած (158 / 15) 

  

ԲԱՒ     - 1 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 25) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆ       - 27 

բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան  (37 / 5) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ 

կալուածս բաւական կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ 

զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ 

արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 20) 
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  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 17) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին 

անձին  (65 / 5) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ 

մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 15) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել 

եւ բաւական գիտութեամբ (80 / 16) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 12) 

  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն  (92 / 12) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս 

ուժգնութեան   (106 / 5) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի 

նահատակութիւն՝ բաւական համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ 

յարդարուն եւ ամենահաճելի կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 23) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ (158 / 1) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 18) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն 

(172 / 9) 
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բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ 

վայելչականին:  (181 / 18) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 19) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

  եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 17) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս 

ունէին բաւական համարեալ այնքան միայն (211 / 26) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց…  (216 / 25) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ 

զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 8) 

  չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ 

մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 18) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ 

արհամարհանս զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 

  եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան առնելով յաճախութիւնս, 

բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 31) 

վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 19) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք 

կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԱԲԱՐ         - 3 
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  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  միջնորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն յանկարօտ 

պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 16) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԱՄ  - 2 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, (117 / 34) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել  (196 / 11) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԱՊԷՍ        - 7 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր 

խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 3) 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 15) 

  մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով 

յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն 

ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 7) 

եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 15) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 15) 
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  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԱՑԵԱԼ       - 2 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 10) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 6) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆԻՆ  - 1 

  եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ  (241 / 22) 

  

ԲԱՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 5 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 10) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ 

իմաստասիրական բաւականութեամբ:  (223 / 33) 

եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 
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  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  

ԲԲՋՋԻՄ        - 1 

  նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն զօրէն յիմարելոց, եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն 

ընկեցմանն փորձին:  (149 / 1) 

  

ԲԵԿԵԱԼ         - 1 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ 

մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 16) 

  

ԲԵԿՈԻՄՆ      - 1 

  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, 

այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 22) 

  

ԲԵՀԵԶ           - 1 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք  (55 / 7) 

  

ԲԵՂՄՆԱՒՈՐ - 1 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր 

արմտեացն բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 10) 

  

ԲԵՂՄՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ,ԲԵՂՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ           - 6 
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  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ 

համօրէն բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 12) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ (167 / 17) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 20) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 29) 

  

ԲԵՂՈՒՆ         - 1 

  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ 

զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 22) 

  

ԲԵՄ    - 8 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ,  (82 / 12) 

  զոր ի ձերդ անաչառ զդա մատնեաց բեմ (83 / 19) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ (84 / 24) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 6) 
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  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  որ յետ բազում ամանակաց արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս 

ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ (90 / 33) 

Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 1) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 3) 

  

ԲԵՆԱԶՆ        - 1 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 20) 

  

ԲԵՌՆ  - 4 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ 

զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս եւ 

յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 9) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել (196 / 11) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ 

որթն  (156 / 17) 

  

ԲԵՌՆԱԿԻՐ   - 1 
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  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում ժամանակաց 

օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 8) 

  

ԲԵՌՆԱԿՐՈՒԹԻՒՆ- 1 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 13) 

  

ԲԵՐ/Ք/            - 24 

Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին հարթ 

հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 1) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զուգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 24) 

  բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 11) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 11) 

  որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ 

յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել 

զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 12) 
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  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, (54 / 24) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 10) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 12) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն 

խօսէր բերս:  (115 / 1) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան 

զսերմանեացն բերս, այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ (144 / 11) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 13 

մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 14) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 30) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 
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  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի զգայութեանցն 

բերկրութիւնս:  (217 / 9) 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ 

խաղան:  (84 / 17) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի  (140 / 15) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն 

նշմարեսցին բերք. եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել 

ժառանգութեանցն պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  

ԲԵՐ/մկբ./      - 5 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս (92 / 27) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն 

(101 / 9) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  

ԲԵՐԱՆ           - 7 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն 

եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն 

բուռն տանել հինահարութեամբ (81 / 24) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 26) 

  եւ բերանն զօրէն անասնոց անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 33) 
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  յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի անուանակոչութիւն  (246 / 14) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (183 / 1) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 20) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 29) 

  

ԲԵՐԵԱԼ         - 20 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք(39 / 15) 

եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

զերջանիկ քերթողականս բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ 

պիտանացու:  (51 / 7) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն, որ զբարեդիպութեան մրցանակ 

հասարակիս բերեալ մատուսցէ,  (75 / 10) 

  եւ կամ գթելովն յումեքէ, որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր 

ինքեան բերեալ դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ 

բանից:  (92 / 14) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 11) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 6) 
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  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 16) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ 

ծնունդս, եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 24) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել, եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն 

իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ (171 / 6) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 15) 

  այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու 

միայնակուութիւնն բերեալ այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն 

ուժոյ բերեալ օգնականութիւն (213 / 25) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 31) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն 

ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 32) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ 

(229 / 18) 

  եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն 

գիւտս:  (230 / 15) 

  զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես (237 / 24) 

  

ԲԵՐԵԼ            - 34 
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  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 27) 

  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ 

(46 / 21) 

  այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 30) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն (53 / 2) 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ 

խայտառականացն բերել յօժարութիւն:  (67 / 3) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 13) 

  որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս (91 / 29) 

  զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն 

առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի 

վեր բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 33) 
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  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար 

ասիցեմք բերել նմանութիւն  (107 / 26) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 20) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 25) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ 

հաւասարիցեմք բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (210 / 1) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն 

յօրանայ բերել պարծանս շնորհի (218 / 30) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս (37 / 4) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 9) 
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  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն (59 / 4) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն (97 / 5) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 11) 

  ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն 

սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ 

պարապ բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն 

հատուցանել մրցանակս:  (135 / 3) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 28) 

  նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ նուազ ինչ եւ մասնաւոր 

ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի 

միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ 

բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից ծառայութեան:  (239 / 13) 

  

ԲԵՐԵՄ           - 52 

  զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 3) 

  եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան  (184 / 18) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ 

ասացեալ բերեն կամսն  (52 / 4) 
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  բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար ահա 

զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 33) 

  բերեն ի վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 19) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 33) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ (120 / 13) 

այլ միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ 

զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 6) 

  զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 30) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ 

իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 13;  147 / 19) 

որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն 

յուզմունս.  (166 / 29) 

այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ աթենացիսն յաղագս 

Կղէովնի:  (185 / 2) 

  «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ հակառակութեան 

վեճ»:  (47 / 22) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ,  (61 / 21) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ 

անյայտութեան բերէ նշանանակ:  (66 / 15) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

  զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 
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  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս 

իշխանացն բերէ համարձակութեան պատիւ (85 / 21) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել 

զվարճանեալսն  (90 / 29) 

  եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (104 / 3) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 32) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս (110 / 2) 

  եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով 

մրցանակս  (114 / 30) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի 

յիւրումն բերէ ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն 

ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ 

զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 2) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ 

զլքմանն բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի 

(132 / 16) 

  զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 8) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն (200 / 2) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 14) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, 

սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան  (245 / 17) 
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  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք 

բարձեալ բերէին:  (212 / 6) 

  յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 19) 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 19) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս 

յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս  (69 / 25) 

  համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 23) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 14) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

(147 / 24) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 21) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն  (192 / 19) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 33) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի 

ձեզ բերիցէք յինքեանս ախտ (89 / 4) 

վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի  (142 / 28) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ (146 / 32) 

  եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 12) 

  եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ 

աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (31 / 1) 
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  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ 

(99 / 10) 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 22) 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն 

յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 19) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ 

պարգեւացն եբեր երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 

  

ԲԵՐԿՐԱՄԻՏ - 1 

  ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

  

ԲԵՐԿՐԱՆՔ- 5 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 14) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 6) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան (225 / 28) 

միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց 

հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 12) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ 

ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր 

համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր 

(204 / 11) 

  

ԲԵՐԿՐԵԱԼ    - 3 



849 
 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի 

կենցաղումս բերկրեալք, (32 / 15) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, (215 / 23) 

  

ԲԵՐԿՐԵԼ       - 1 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ  (119 / 4) 

  

ԲԵՐԿՐԵՄ      - 1 

  յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք (246 / 13) 

  

ԲԵՐԿՐԻՄ- 2 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ 

յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  

ԲԵՐԿՐԵՑԵԱԼ           - 1 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 

  

ԲԵՐԿՐՈՒԹԻՒՆ         - 5 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 17) 
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  զի միխտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 29) 

  որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել տեսլեամբ 

զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ  (228 / 21) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն 

եւ զուրախութեանցն բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն 

(189 / 33) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի 

զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 11) 

  

ԲԵՐՁԱԿԱՏԱՐ          - 1 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ 

զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ 

լցեալ մահս (83 / 34) 

  

ԲԵՐՈՂ           - 6 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 6) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ 

յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս զպիտանացուսն 

մարդկան:  (163 / 17) 
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  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 13) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, 

յաճախապէս բերողք օգտակարին:  (169 / 7) 

  

ԲԵՐՈՒՄՆ       - 12 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, 

զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ 

զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն (138 / 1) 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 18) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց(148 / 9) 

  յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն հանդերձ 

վերելակաւն (132 / 32) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 27) 

Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն 

ախորժակացն բերմամբք:  (53 / 27) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր 

պատուհասից բերմամբք (239 / 14) 

  բռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 8) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ 

սաստկացեալ բերման ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց 

զկուտակեալսն յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 
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  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ, որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ 

շիջոյց զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 12) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 33) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն 

եւ բերմանց վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 31) 

  

ԲԵՐՐԻ           - 2 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, 

զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան, ուստի յայտ է եթէ 

չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի հմտանալն:  (171 / 13) 

  անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  

  

ԲԵՒԵՌԵԼ       - 1 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 22) 

  

ԲԵՒԵՌԵՄ      - 1 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 
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գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 

  

ԲԹԵՑՈՒՑԵԱԼ           - 1 

  այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  

ԲԺԻՇԿ           - 5 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն  (77 / 17) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց, (134 / 10) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 12) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով (181 / 13) 

  ի բժշկացն արհեստէ:  (79 / 13) 

  

ԲԺՇԿԵՄ        - 1 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան 

ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց 

(233 / 9) 

  

ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ           - 11 
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  «Ումեմն ի հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ 

այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, 

եւ որ ի կարգին»:  (55 / 12) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել (76 / 11) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով 

այժմ զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 33) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն 

լիցի:  (79 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով 

յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր 

պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ յայս անլուր 

չարութիւն:  (77 / 19) 

  յարմարի յօգուտս մարդկան բժշկութեանցն շահ:  (76 / 2) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, որում 

իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի 

տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ անգամ 

եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (107 / 32) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

  որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց 

երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 20) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ 

ասկղիպիդեայցն զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ 

բուժելով յախտից. այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 25) 
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ԲԻԱՍ  - 2 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով 

մեծարել զԲիաս իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն 

(50 / 30) 

  

ԲԻԾ    - 1 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի 

մերկանալ զբիծ ցանկութեանն:  (171 / 18) 

  

ԲԻՒՐ   - 4 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 21) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ (92 / 23) 

  այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր 

մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք 

զրուցելով:  (65 / 23) 

առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած 

բարւոք յորդորման (197 / 1) 

  

ԲԻՒՐԱԳՈՐԾ - 1 

  Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով 

տեսարանի չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ 

եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ  (89 / 13) 
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ԲԻՒՐԱԿԵՐՊ - 1 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ (248 / 19) 

  

ԲԻՒՐԱՊԱՏԻԿ          - 4 

   ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ 

ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան 

յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 7) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ, եւ ի բիւրապատիկ բարութիւնսն 

հանապազ վայելողս (229 / 20) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 14) 

  

ԲԻՒՐԸՂՁԱԼԻ           - 1 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 19) 

  

ԲԼՇԱՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ, վասն զի 

եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր որոգայթք 

յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ  (156 / 29) 
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ԲԼՇԵՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 1 

  զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս (193 / 5) 

  

ԲԼՈՒՐ - 1 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր 

հողակոյտ բլուրս (91 / 12) 

  

ԲԽԵԼ - 2 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն 

լիութիւն   (172 / 9) 

  

ԲՂՋԱԽՈՀ     - 1 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն (146 / 27) 

  

ԲՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ  - 7 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի 

ամենայն բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն 

դաշնաւորութիւն, նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, 

այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս  (42 / 10) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 25) 
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  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, 

որպէս բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 31) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան (150 / 16) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս  (133 / 13) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 5) 

  

ԲՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ ոմանց 

իմաստագոյն բնախօսութեանն (42 / 25) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 15) 

  

ԲՆԱԿԱՆ         - 32 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ 

ըստ բնական սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր 

զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ 

անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 8) 

վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի (90 / 13) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ 

զոր առ իսրայէղացիսն ունէին (99 / 19) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն 

եւ բնական օրինօքն վարել (110 / 15) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ 

եւ բնական զօրութեամբն, (110 / 26) 
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  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն 

ասացից բնական շարժմունս, որք (111 / 22) 

  զոր ոչ ասացին բնական գեղեցկութիւն երբէք (126 / 24) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի 

կայան,  (131 / 1) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ ապականացու եւ 

մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 17) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  Սոյնպէս եւ օրինաւորեալք են բնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 26) 

Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 13) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 3) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 25) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 23) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 
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զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ 

էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ 

իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 22;  237 / 25) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 16) 

  եւ զմոյնսն ի ամուսունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, 

եւ զբնական գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 1) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, 

որոշելով զբնական կարգաւորութեան սահման:  (161 / 8) 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 5) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ 

սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 21) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք (150 / 17) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 30) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 28) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով (38 / 26) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան  (235 / 22) 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել (149 / 12) 
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ԲՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ        - 1 

  եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս 

բանաւորացս:  (233 / 22) 

  

ԲՆԱԿԱՆԱՊԷՍ          - 2 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ իրաւանցն 

չարիս  (133 / 10) 

  

ԲՆԱԿԵԱԼ       - 5 

  իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 2) 

  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան (218 / 25) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի 

մօտաւորսն բնակեալ տեղիսն:  (227 / 15) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 29) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ 

զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի 

յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  

ԲՆԱԿԵԼ         - 5 
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  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն 

տեղիս բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 19) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 4) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 5) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ  (229 / 20) 

  

ԲՆԱԿԵՑԵԱԼ  - 1 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 6) 

  

ԲՆԱԿԻՉ        - 12 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս 

հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 5) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 3) 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 9) 

  եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ (81 / 24) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն  (139 / 11) 
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  եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու 

եւ վամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն 

կողմանց բնակչացն յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

  եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի 

խորութեամբն բնակչացն հանդիպեցայ(198 / 15) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ 

համօրէն բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ 

արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց (117 / 13) 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ 

յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 30) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բռնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 18) 

  

ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ           - 28 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն 

իւրաքանչիւր բնակութեամբ:  (61 / 25) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ 

ծաւալեալ եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս 

գերազանցէ զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 11) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 12) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան (104 / 6) 

  այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել 

վասն բնակութեան բարբաստիս:  (109 / 5) 
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  անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր 

վայր բնակութեան  (120 / 31) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 15) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

  անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ 

նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 18) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ 

զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց 

(174 / 8) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 2) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող  (216 / 15) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 11) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել, որք զփանաքիս եւ 

զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց հալածականս յիւրեանցն 

առնեն բնակութենէ, (40 / 6) 

  Եւ նախ ի բնակութենէն հաւեսցուք:  (120 / 1) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս  (142 / 14) 
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  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի 

յանպատշաճագունիցն   (154 / 19) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 6) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն, (241 / 11) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն:  (242 / 5) 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 22) 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 11) 

  յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն (196 / 4) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի 

թողուլ բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն 

ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ 

օգնականութեանն լրումն:  (186 / 22;  186 / 24) 

  

ԲՆԱԿՈՒՆԱԿ  - 1 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  

ԲՆԱՒ   - 57 
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  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, 

եւ ոչ բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ (39 / 17) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 17) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ 

զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ  (52 / 8) 

  եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 27) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 26) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 

  , մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 3) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական 

սովորութեա  (99 / 18) 

  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 12) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 17) 

  եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ կենդանեաց գործեցաւ (113 / 8) 
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  սորա գործս տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին 

Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի  (129 / 1) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 7) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 26) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

, եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 10) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ 

շատացելոց բնաւ իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան 

մտեալ:  (145 / 32) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն 

քան չբնաւ անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

(158 / 7) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկան 

(189 / 14) 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի  (198 / 16) 
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  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու 

յիրս ինչ, (200 / 12) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան 

եւ բնաւ իսկ առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի 

զբովանդակութիւն:  (227 / 30) 

  այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի 
բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ մասանց:  (148 / 2) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 13) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 25) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս 

եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի 

յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ 

արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  եւ զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, 

եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 2) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 7) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն (63 / 17) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան 

զբնաւ կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 
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  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս (106 / 3) 

  գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ 

հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ. (120 / 34) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  այլ գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն 

սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս,  (144 / 5) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ 

քան զբնաւ երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 26) 

  միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ 

քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 22) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս 

եւ բնաւին հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն 

ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 24) 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 
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  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ (89 / 1) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 18) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 27) 

  եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ 

կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք  (232 / 4) 

հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  

ԲՆԱՒ ԻՍԿ  -  տե՛ս ԲՆԱՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲՆԱՒԻՑ  ԻՍԿ  -  տե՛ս ԲՆԱՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲՆԱՒՈՐ  -  1 

եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի զգայութեանցն 

բերկրութիւնս:  (217 / 9) 

  

ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆ           - 5 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն 

առնելով բնաւորական պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով 

ստացողացն:  (105 / 25) 
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եւ է երբեմն բնաւորականաւն անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով 

(137 / 11) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս 

հանապազ բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից 

վայրապար խոնարհմունս  (170 / 14) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 1) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 4) 

  

ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆԱՊԷՍ - 1 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ 

գոյացութիւնս բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի 

ջրային լուղակս  (213 / 21) 

  

ԲՆԱՒՈՐԱՊԷՍ           - 1 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս (115 / 30) 

  

ԲՆԱՒՈՐԵԱԼ  - 2 

  եւ ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր (142 / 29) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  

ԲՆԱՒՈՐԵԼ     - 1 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 
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ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս  (172 / 1) 

  

ԲՆԱՒՈՐԻՄ    - 18 

  է, այլ իշխանացդ, որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

  վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 28) 

եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. ոյք թէպէտ եւ 

զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 20) 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 

  վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  բնաւորեցաւ իմն յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս (63 / 31) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 30) 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, (145 / 11) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ (163 / 15) 

  բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 13) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 1) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան (169 / 15) 
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  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 17) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր մրգոցն 

(182 / 19) 

  քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել  (184 / 14) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 5) 

  

ԲՆԱՒՈՐԵՑԵԱԼ         - 1 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք 

մրգաբերօքն բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն 

զեղմամբ:  (180 / 16) 

  

ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. 

(141 / 2) 

  

ԲՆՈՒԹԻՒՆ   - 88 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք 

պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 31) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական 

լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 10) 
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  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն 

լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 15)    

  առ ի կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ 

միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և անզօր 

լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 7) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան  (61 / 24) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն  (75 / 26) 

  միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց  (79 / 19) 

յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ 

եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 26) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 11) 

  սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս 

եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 15) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ 

եւ ի չարէ (141 / 13) 
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  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի 

վշտալիսն  (147 / 24) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ 

օրինացն բնութեան. (151 / 27) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան (189 / 28) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց  (242 / 23) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց, 

զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ 

զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 13) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ, արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ 

գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ:  (47 / 26) 

զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ 

ըստ բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 7) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով (100 / 15) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս 

մաքրագոյն բնութեանն:  (123 / 1) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 
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սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 19) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  , որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 14) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 3) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի 
բնութեանն կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 31) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս (170 / 14) 

  եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս  (233 / 23) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, 

թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով (42 / 13) 

  զմեծագոյնն շահից մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն 

սքանչելի իմաստասէրն Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ 

կարողապէս ստանալ բարեբախտութիւն (59 / 5) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 20) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ 

հողեղէն բնութեանս:  (193 / 20) 

  թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 27) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս 

զմեծ ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 17) 
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ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ 

անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 22) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք (205 / 18) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի 

ազգի բնութեանցն տեւողութիւն (172 / 7) 

  որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ 

յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 29) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, (195 / 16) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար 

(228 / 4) 

  եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար (73 / 28) 

  զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 10) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 
բնութենէն:  (217 / 17) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն (91 / 21) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի 
բնութենէս միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 16) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 8) 
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  զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ 

իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ 

զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն,:  (78 / 28) 

եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն  (85 / 7) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 22) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն (92 / 19) 

  եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն  (93 / 6) 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 21) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան 

(103 / 25) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

անդէն զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 13) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 8) 

եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս 

գործէ բնութիւն:  (166 / 26) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 6) 



879 
 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 29) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն  (187 / 19) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 14) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ 

ունելով բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս 

նայամէտս բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս 

արեանս  (243 / 15) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց (147 / 5) 

դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ 

եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, (171 / 13) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ 

զմիջին բնութիւնն ունի:  (60 / 5) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 



880 
 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ 

զմարդկային բնութիւնս  (51 / 28) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս (90 / 7) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ 

յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի 

նոյն բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  վասն զի բնութիւնս հզօրապէս զի վայրն հոսանից ունի կարգ (197 / 17) 

յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ պահպանութեամբ 

պաշտպանեալս:  (226 / 6) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն (181 / 17) 

  

ԲՈԼՈՐ            - 98 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան (31 / 18) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն (38 / 22) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ (39 / 26) 

  զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան (43 / 7) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 
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  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն 

(52 / 18) 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս 

բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան (58 / 15) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս (79 / 31) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ 

զդա բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

   լի բոլոր համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք (89 / 2) 

վասն որորյ բոլոր  ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ (89 / 12) 

յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 23) 

  մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն 

եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած, (97 / 11) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 32) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 29) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 7) 

  եւ լի բոլոր մասանց հաւասարութեամբ. եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին 

բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 2) 
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  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 1) 

  յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 1) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ 

քամահողք բոլոր աստուածային գտան պատուիրանինն   (129 / 10) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 7) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ (134 / 29) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 32) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (146 / 17) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց (147 / 5) 

  Վ եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 24) 

  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն  (190 / 6) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 11) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք 

զեկուցման բոլոր պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ 

գրեթէ բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 19) 



883 
 

նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ 

(231 / 31) 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի 

զքաջաբարութիւն  (237 / 14) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, (239 / 14) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի 
բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն  (36 / 1) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ (38 / 5) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի 
բոլոր խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի 

(101 / 10) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս  (102 / 18) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ 

փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 1) 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց (104 / 13) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս 

գոյիցն  (108 / 15) 
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  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս (156 / 7) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս 

տիեզերաց.  (160 / 7) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 2) 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 
բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 23) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր   (41 / 1) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 9) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  եւ կամ զբոլոր անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն 

(101 / 31) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 8) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, (141 / 13) 

ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն 

յիմարելոց  (149 / 5) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք 

ուրախացուցանելով զբոլոր կենդանիս:  (165 / 34) 
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  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ (182 / 28) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 16) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի 
բոլորեացս յանկումն (173 / 8) 

  եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի 
բոլորէն խրախանալ հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 32) 

   զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն 

նմանութիւն  (211 / 9) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ 

նմանագործս բոլորի (220 / 9) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի 

յօգուտ բոլորիս մատուցանել (75 / 7) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ 

անձին  (78 / 4) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից  (81 / 7) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 25) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ 

նոցայն մեծարի բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ 

հանդէս բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 23) 
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  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28) 

  ՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ (248 / 20) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 22) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ. զի 

ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ 

ծաղկազարդ բոլորիւք խրախասցին:  (110 / 1) 

  անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, 

գողութիւնս, սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան 

տեսակս, յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ  (80 / 16) 

  եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ 

մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 7) 

  պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ այնգունակ 

ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս  (114 / 26) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք  (227 / 28) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր 

քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 
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  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս (166 / 15) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 3) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 16) 

  եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 22) 

որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան 

հանգամանս  (241 / 30) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց 

առնլով զբոլորիւն՝ ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 2) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն 

յառաջեալ՝ զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի 

արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց 

լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 12) 

  

ԲՈԼՈՐԱԲՈՒԽ           - 1 

  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի բոլորաբուխն վայելել 

ժողովման (168 / 27) 

  

ԲՈԼՈՐԱԳՈՅՆ           - 1 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ (175 / 30) 
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ԲՈԼՈՐԱԿ       - 1 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. (210 / 11) 

  

ԲՈԼՈՐԱԿԱԲԱՐ        - 1 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

  

ԲՈԼՈՐԱԿԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

  

ԲՈԼՈՐԱԿԱՄ - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 15) 

  

ԲՈԼՈՐԱՀԵՇՏ           - 1 

  արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ գիտութեան է ծայր, 

եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ:  (47 / 28) 

  

ԲՈԼՈՐԱՅԱՐՄԱՐ      - 1 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն (85 / 33) 
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ԲՈԼՈՐԱՊՏՈԻՂ       - 1 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 9) 

  

ԲՈԼՈՐԱՒԷՏ   - 1 

  եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 

  

ԲՈԼՈՐԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան 

կենընծայ բոլորափառութեան ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 19) 

  

ԲՈԼՈՐԵՄ      - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 3) 

  

ԲՈԼՈՐԵՔԵԱՆ           - 6 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով, բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց 

զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն, յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է 

մարդկան ապագովեալ կենդանիս, բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ 

ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 24) 

Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի սորայն 

կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 8) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ 

գրեթէ բոլորեքեան իսկ (69 / 31) 
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  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, 

զի բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս   (238 / 7) 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն 

ցուցանէր բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  

ԲՈԼՈՐԵՔԻՆ  - 33 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ 

մատակարարութեանց բոլորեցունն ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց 

լինելով ցուցանիցէ հնազանդ խոնարհութիւն (52 / 11) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 15) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ (123 / 16)         

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ  (85 / 10) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման 

քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս 

(36 / 17) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ 

ծանօթագոյն  (39 / 14) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ 

առաւել բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ  (40 / 25) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 2) 
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  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 18) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն 

առնս՝ բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

  եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք 

արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական 

վարդապետութիւնս:  (49 / 17) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար 

ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 16) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն (83 / 9) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 6) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն 

է բոլորեցուն գիտելի:  (106 / 9) 

  եւ այլ եւս բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 8) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց  (128 / 16) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի (133 / 21) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն    քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել 

(135 / 20) 

  այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 23) 



892 
 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ 

կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (215 / 1) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ 

ստացողն բոլորեցուն   (219 / 31) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 16) 

  եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 24) 

  եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 32) 

կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 2) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 

  զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի 
բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ 

ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 10) 

  

ԲՈԼՈՐՈՎԻՄԲ           - 1 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  

ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ    - 28 

Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին 

յաջորդաւս բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 
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  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 28) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն 

իսկ բոլորովին զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, 

եւ բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 

Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ երեւեցաւ 

ազգ:  (122 / 6) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 4) 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 13) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 21) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 16) 

  եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 30) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 
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  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15) 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 22) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտան 

(185 / 19) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 18) 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն (216 / 16) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի  (222 / 10) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 9) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս 

գտաւ բոլորովին յառաջադաս (229 / 5) 

  որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն (237 / 14) 

քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 30) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 
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  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբոլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  

ԲՈԼՈՐՈՒՄՆ  - 3 

Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 8) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 16) 

  յորմէ անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 27) 

  

ԲՈՂԲՈՋ        - 4 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ 

երեւեցուցեալ բողբոջ (107 / 18) 

  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 25) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս  (167 / 15) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի 

դուրս զբողբոջս (165 / 13) 

  

ԲՈՂՈՔԵՄ      - 8 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 
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  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն 

(243 / 25) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն (245 / 20) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս:  (245 / 25) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ 

ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն 

(243 / 29) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն 

աստուածութիւնն բողոքեցից զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 29) 

  բողոքեցից զչարեացս հաւումն (247 / 5) 

  

ԲՈՂՈՔՈՒՄՆ - 1 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն, (206 / 10) 

  

ԲՈՅԺ  - 1 

զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք (190 / 19) 

  

ԲՈՅԼ  - 1 

յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց  (214 / 14) 

  

ԲՈՅՆ  - 2 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 18) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս 

գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս, (120 / 14) 
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ԲՈՅՍ  - 16 

  եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել եւ խլել  (111 / 10) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս 

բանջարոց՝ ի բոյս եւ ի ծաղիկս  (110 / 20) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս  (138 / 16) 

  զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել   (143 / 15) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն   (141 / 4) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 6) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ 

դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք  (200 / 11) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 

գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ 

շքեղութեամբ:  (170 / 18) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ,  (138 / 9) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 13) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 24) 
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  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի 

գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան 

տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ 

զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 22) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ 

անկազմ բուսոցն պատրաստութեամբ,  (175 / 3) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի 

փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, (170 / 34) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿ   - 28 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 18) 

  եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ յառաջխաղացումն  (41 / 27) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 29) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 22) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 

վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ 

շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 17) 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 26) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 
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որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք (162 / 10) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 

այլ բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել (195 / 5) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 3) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, 

միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն 

խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ 

չարչարանաց զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ 

մասամբն զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 13) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 7) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 21) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 
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  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ 

էր, զբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն 

աղագաւ՝ զբովանդակն ճշգրտիւ պատմել գործ(96 / 16) 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով 

քանդէր երկիր (100 / 34) 

  եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, 

վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ 

ունելով դաս:  (130 / 23) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի 

ազգի մարդկան:  (165 / 9) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

  զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի 
բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԱԼ        - 3 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

  ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 34) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն 

սովաւ բովանդակեալս (139 / 16)                                                                                       

                                                      

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼ           - 1 
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  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 6) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿԻՄ          - 1 

  որք չափին եզերբք, բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 31) 

  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ - 4 

  որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական 

յարմարութեամբ բովանդակութիւն:  (223 / 10) 

  զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 4) 

  այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի 

չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 28) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ 

առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 31) 

  

ԲՈՐԲՈՔԵԱԼ  - 1 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, 

որ բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  

ԲՈՐԲՈՔԵՄ   - 1 

   զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ 

զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 28) 

  

ԲՈՑ    - 2 
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  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոցոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, 

իւ զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, (73 / 29) 

  

ԲՈՑԱԿԷԶ      - 1 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 11) 

  

ԲՈՑԱԿԻԶԵԱԼ           - 1 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս (212 / 12) 

  

ԲՈՑԱՓԱՅԼԻՒՐ        - 1 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք 

զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  

ԲՈՑԵՂԷՆ      - 1 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց (186 / 6) 

  

ԲՈՒԺԱՆՔ       - 2 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. (242 / 14) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս 

(244 / 26) 
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ԲՈՒԺԵԼ          - 2 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից (125 / 25) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն 

լինել՝ բուժելով յախտից  (76 / 26) 

  

ԲՈՒԺԻՉ         - 2 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 14) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  

ԲՈՒՆ   - 7 

զի զչար քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն բարւոյն 

կամաց  (230 / 22) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի 
բուն ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 4) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 
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  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 5) 

  

ԲՈՒՌՆ            - 10 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն 

(202 / 33) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ  (78 / 23)       

որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 11) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց  (41 / 1) 

  եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան 

զապրեալսն բուռն տանել հինահարութեամբ (81 / 25) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ 

անդէն բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք 

հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս (91 / 15) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ (136 / 4) 

  վասն այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա 

ըստ կարի:  (142 / 12) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ (160 / 14) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից զնորին 

գործական հրամանաց (241 / 21) 

  

ԲՈՒՌՆ ՀԱՐԵԱԼ  - տե՛ս  ԲՈՒՌՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԲՈՒՌՆ ՀԱՐԿԱՆԵՄ  - տե՛ս  ԲՈՒՌՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԲՈՒՍԱԶԳԵՍՏ           - 1 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ (110 / 28) 

  

ԲՈՒՍԱԿ         - 4 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 4) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի, յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք 

իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս ջուրց, (246 / 14) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան 

անուշահոտ բուսակօք զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս 

որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով 

սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն, յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն 

հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 5;  244 / 9) 

  

ԲՈՒՍԱՆԵԼ     - 1 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  

ԲՈՒՍԱՆԻԼ     - 1 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն 

ասաց բուսանիլ:  (30 / 13) 
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ԲՈՒՍԱՆԻՄ    - 1 

  Յետ որորյ   ի միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ 

եկեալ բուսանին (178 / 21) 

  

ԲՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ          - 3 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս (167 / 14) 

  

ԲՈՒՍՈՒՑԵԱԼ - 1 

  ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա հանգստակաց վայրն եւ ոչ 

դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ յոքունս անթառամելի 

առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 19) 

  

ԲՈՒՍՈՒՑՈՂ  - 1 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 13) 

  

ԲՈՒՍՈՒՑՈՒՄ - 1 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ 

տատասկի բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող 

զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 27) 
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ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ  - 7 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց 

եւ բուրաստանաց բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 25) 

  քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն 

այգեացն եւ բուրաստանաց (212 / 10) 

  այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն 

զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 22) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 13) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 13) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի 

անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի 

զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 8) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (97 / 1) 

  

ԲՈՒՐՈՒՄՆ     - 2 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 2) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց 

(217 / 24) 

  

ԲՈՒՔ- 2 
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  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս  (136 / 30) 

  եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն սա 

առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 30) 

  

ԲՌՆԱԲԱՐ      - 1 

  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 31) 

  

ԲՌՆԱԳՈՅՆ   - 5 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտից (48 / 13) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 25) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 24) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց:  (235 / 17) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏԵԱԼ          - 1 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 9) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏԵԼ - 2 

զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 9) 
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  այլ բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն (207 / 13) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏԵՄ            - 2 

  ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, 

զստութիւն իբրու զստուգութիւն (195 / 10) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր   (65 / 27) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏԻՄ            - 3 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի, բայց միանգամ եւեթ 

այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն ի վերուստ 

հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ (198 / 17) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 15) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏՈՂԱԿԱՆ  - 1 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի 
բռնադատողական հարկաւորութենէն  (187 / 8) 

  

ԲՌՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  

ԲՌՆԱՁԻԳ      - 1 
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որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել 

վտանգից բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 18) 

  

ԲՌՆԱՑԵԱԼ    - 1 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել 

եւ զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն (99 / 28) 

  

ԲՌՆԱՒՈՐԱԳՈՅՆ      - 1 

  որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

  

ԲՌՆԱՒՈՐԱԿԱՆ        - 1 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

  

ԲՌՆԻ  - 2 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս 

իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 14) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կոր (142 / 1) 

  

ԲՌՆՈՒԹԻՒՆ  - 17 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն (112 / 30) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտան (148 / 12) 
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  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 19) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 25) 

  այլ գոգցես  իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի 

գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 

  վասն զի սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական 

անկքելի բռնութեամբ պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 10) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ 

անարգել բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 20) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 10) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 32) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 12) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս, (141 / 6) 
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  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 7) 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 18) 

  ի գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ 

ջրոյ   (148 / 31) 

  

ԲՌՆՈՒՄՆ      - 1 

  այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 15) 

  

ԲՐԵԼ  - 1 

  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն (143 / 14) 

  

ԲՐՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 1 

  եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ 

մշակի բրտացուցանեն (149 / 27) 

  

  

  

Գ         519  (1444) 

  

ԳԱԶԱՆ           - 17 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր (86 / 18) 
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ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 4) 

  սակս որոյ մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ (244 / 1) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14) 

  եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ 

լինէր:  (67 / 18) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 16) 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն 

ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն 

օժանդակութեամբ (56 / 21) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն   (90 / 4) 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, զի թէ եղիցի 

ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն վատնումն 

(197 / 8) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 26) 

  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 25) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 
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  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  

ԳԱԶԱՆԱԲԱՐ - 1 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 26) 

  

ԳԱԶԱՆԱԲԱՐՈՅ        - 5 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն (125 / 10) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց. այլ 

թէեւ առաւելեեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի  (160 / 8) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի 

զայրացմանէ գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 

թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 8) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 20) 

  

ԳԱԶԱՆԱԿԱՆ - 1 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ:  (150 / 25) 
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ԳԱԶԱՆԱԿՈՒՐ           - 1 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  

ԳԱԶԱՆԱՄԻՏ            - 2 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 20) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ 

կատարեն գործ:  (245 / 27) 

  

ԳԱԶԱՆԱՆՄԱՆ          - 1 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 28) 

  

ԳԱԶԱՆՕՐԷՆ - 1 

  եւ միանգամայն գազանօրէն սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն 

թափեն թոյնս:  (89 / 23) 

  

ԳԱԼ     - 31 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 15) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 
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  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 28) 

վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ:  (74 / 14) 

եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ 

հարկեցաւ գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ (82 / 7) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի 

կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով չարութիւն (83 / 16) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 13) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 10) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն  (93 / 22) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի  (109 / 29) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ իսպառ ընդ 

յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  Սոցունց՝ գալ ի կատարելութիւն արարչական զօրութեամբն:  (169 / 21) 

  զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 29) 
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  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 6) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք 

սահմանեցան գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն 

յաշխարհս գալ  (228 / 19) 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն 

գործոյն գալ (232 / 12) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան 

հարկեցուցանէ գալ եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն 

Աստուած:  (235 / 8) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս  (162 / 4) 

   «Ի գալ պարսկացն խորհէին լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 8) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 20) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս (90 / 8) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 10) 
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ԳԱԼԻԼԵԱ       - 1 

Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  

ԳԱԼՈՒՍՏ       - 3 

  եւ փոխանորդելով գրեթէ մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային 

գիշերոյն գալստեան:  (203 / 8) 

  զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն 

գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն 

եւ հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 17) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  

  

ԳԱՀ     - 6 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (34 / 2) 

  եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 14) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, (58 / 33) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 22) 
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ԳԱՀԱԳԼԽՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով 

յանգիտացեալ գահագլխութեան աստիճան (81 / 14) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան (82 / 33) 

  

ԳԱՀԱԿԻՑ      - 1 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  

ԳԱՀԱՎԻԺՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն 

յաջորդէ գահավիժութիւն հանդերձ վերելակաւն (133 / 1) 

  

ԳԱՀԵՂՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի 

վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 15) 

  

ԳԱՀԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ    - 3 

եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել 

ժառանգաւոր գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ 

տանջանացն:  (188 / 3) 

  յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն 

գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 33) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք 

նախերջանիկ գահերիցութիւն յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց 

իշխանութեանց  (94 / 13) 
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ԳԱՀՈՅՔ         - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն (64 / 15) 

  

ԳԱՂԱՓԱՐ     - 1 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 4) 

  

ԳԱՂՏՈՐՍԱԿ - 1 

  հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց  (245 / 22) 

  

ԳԱՄ    - 21 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 3) 

  այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ 

ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 1) 

եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէ 

(212 / 17) 

ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային (217 / 2) 
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  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի 

նկատեալն գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս 

համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արա  (219 / 25) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 4) 

  որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն 

ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» 

կատարելով:  (111 / 28) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի 

միասին գան (185 / 11) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 22) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս (92 / 27) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 9) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք  (227 / 28) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի 

ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ 

ծիւրականն հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 25) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 7) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 2) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 13) 
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  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս  (236 / 15) 

  որ եւ ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ 

զգալեաց եկին ի կատարելութիւն:  (174 / 20) 

  

ԳԱՄ ՄԻ  -1 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց 

յորժամ գամ մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ 

բարկութիւն ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն 

հատուցանել ի վերայ նոցա  (69 / 19) 

  

ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ- 1 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի 

խոնարհ՝ գայթակղութեամբս:  (196 / 31) 

  

ԳԱՆ    - 1 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ (30 / 21) 

  

ԳԱՆԳՐԱՀԵՐ - 1 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն 

եւ գանգրահեր»:  (201 / 6) 

  

ԳԱՆՁ  - 6 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 24) 

  եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել զշտեմարանս 

(34 / 10) 
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  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր. քանզի զհայրենի 

զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն առեալ  (46 / 27) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են 

քո գանձք»,  (33 / 26) 

  «Ո՞ւր իցեն քո գանձք», (34 / 12) 

  

ԳԱՆՁԵԼ         - 1 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 29) 

  

ԳԱՌԱԳՂԱՆՄԱՆ       - 1 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ 

արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ 

կապանօք հարստեալք:  (150 / 20) 

  

ԳԱՐԵԼԻ         - 1 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  

ԳԱՐՆԱՅԻՆ    - 1 

  յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

  

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ          - 8 
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  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն (108 / 29) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 

  եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, 

որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 20) 

  այսպէս եւ գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ 

ժամանակ:  (112 / 29) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս (113 / 6) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 22) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժա մանակ (165 / 32) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց (166 / 23) 

  

ԳԱՐՇ  - 1 

   թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ յամենայն կողմանց ողորմելի 

անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 10) 

  

ԳԱՐՇԱՊԱՐ   - 1 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի 
գարշապարս ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի 

կատարս պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

  

ԳԱՐՇԵԼԻ      - 3 
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  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 2) 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս 

ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի 

տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 10) 

  թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, 

սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 5) 

  

ԳԱՐՇՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ 

ամայի է:  (148 / 3) 

  

ԳԱՐՈՒՆ         - 3 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարունն եւ պարկեշտ ողջա (167 / 5) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

Զժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

  

ԳԱՐՐԵԼԻ       - 1 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 11) 
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ԳԱՒԱԶԱՆ       - 3 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, 

զմանկածուն գաւազանաւն էհար:  (31 / 5) 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով 

քանդէր երկիր (100 / 34) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն  (206 / 13) 

  

ԳԱՒԱՌ            - 27 

  որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ 

իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 20) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 34) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք  (135 / 31) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 22) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց 

եւ գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 31) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք (117 / 12) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր 

հայրենեան գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 
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  ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն 

ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 10) 

  որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ բանիւք վարէր եւ 

ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն անցանել 

երկիր  (125 / 15) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 23) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց  (69 / 2) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք (96 / 27) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի (130 / 27) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, 

այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 28) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 15) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 21) 

  եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 8) 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ 

վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  (230 / 30) 
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  եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր (86 / 8) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան 

(198 / 13) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 12) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոց  (192 / 19) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 18) 

  

ԳԵԴԷՈՆ         - 3 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի 

եւ զԳեդէոն իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ 

խաղացեալս  (212 / 16) 

Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, մանաւանդ 

գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն (211 / 3) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 

  

ԳԵԴԷՈՆԵԱՆ - 1 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 13) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն (213 / 1) 

  

ԳԵՂ/գյուղ/    - 5 
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  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 7) 

  կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 13) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս 

առնելոյ. գեղս կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 4;  95 / 4) 

  

ԳԵՂ/գեղեցկութիւն/            - 4 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս (99 / 17) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց 

տեսիլ  (99 / 10) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 13) 

  

ԳԵՂԱՆԻ        - 1 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն (199 / 5) 

  

ԳԵՂԱՊԱՅԾԱՌՈՒԹիւն       - 1 

  փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 20) 
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ԳԵՂԱՊԱՆԾ  - 1 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց (247 / 27) 

  

ԳԵՂԱՊԱՐԵՄ            - 2 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 15) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս (113 / 15) 

  

ԳԵՂԱՐԴՆ      - 1 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 9) 

  

ԳԵՂԵՑԻԿ      - 37 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 2) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, 

եւ գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ (38 / 5) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս 

հեշտացուցանել  (51 / 4) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն 

տեսանէին գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 9) 

  զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ մարդկանէ 

հատուցման վրէժ:  (84 / 26) 
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  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 18) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան  (86 / 24) 

զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարգեւ (108 / 10) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն, եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս 

հրապարակաց հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի 

մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 12) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ  (119 / 10) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ 

զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 13;  120 / 18) 

  իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի օրինօք:  (120 / 31) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ 

մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն (162 / 25) 

  որ եւ ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին 

ի կատարելութիւն:  (174 / 19) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար (175 / 20) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց 

(181 / 25) 
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  եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն 

արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 25) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 5) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն (207 / 20) 

  զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի 

վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ 

ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 32) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ 

ընդ գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց (214 / 5) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով 

իմ գեղեցիկ տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս 

խորել եւ թաքուցանել, (215 / 28) 

  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան, (244 / 13) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ 

ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն (189 / 34) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ 

միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն 

(42 / 10) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն 
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խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի (212 / 20) 

որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

  , եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 

  որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ 

երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով  (238 / 6) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԲԱՐ          - 2 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց 

պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 19) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս 

նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ 

զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՅՆ        - 1 



934 
 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս (106 / 18) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն, ուստի 

զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք խրախամիտ 

զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի հոտոտելեաց, եւ 

փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն տեսանելեաց:  (217 / 25) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԴԻՄՈՒԹԻՒՆ       - 1 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց 

կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն 

դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԴԻՐ          - 1 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 7) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի:  (121 / 14) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԹՈՅՐ       - 1 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ 

հրաշափառ գեղեցկաթոյրն երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ 

աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 25) 
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ԳԵՂԵՑԿԱԿԱՐԳ        - 1 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք  (170 / 23) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ     - 4 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 8) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս 

ամենայն գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 28) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, 

եւ գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան, բիւրապատիկ 

բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի 

վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 6) 

  

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց (72 / 21) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՊ       - 4 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր, զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ 

էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ 

առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ (98 / 7) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր 

ոստոց գեղեցկակերպ (144 / 2) 

որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 32) 
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  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ 

յոյժ գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ 

հիանալ  (96 / 3) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ 

եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ 

զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 18) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՀՐԱՇ        - 1 

  զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն հայրենախնամն գթով 

սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ (245 / 32) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՁԵՒ           - 1 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս (219 / 10) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՅԱՐՄԱՐ  - 6 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, 

թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ արարչական 

զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 15) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ 

զխրատուցն արձանակեալ անմահարար  եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 6) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, (103 / 29) 
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  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, (108 / 17) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն 

ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի 

ներքս անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 24) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր 

աւարել զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս  (187 / 13) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՆԱԶ          - 1 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 7) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՆԱԼ           - 1 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ (175 / 31) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՆԱՄ          - 1 

  Առ որով ի միոջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գեղեցկանան (170 / 19) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՆՍԻՀ        - 1 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն (90 / 25) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՊԷՍ          - 8 
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  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք (57 / 23) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին 

հմտութիւնս, գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից 

վարժմամբ դիպողագոյն,  (115 / 20) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք, զի ըստ 

իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն իմանան:  (116 / 23) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 3) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 22) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 14) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՎԱՅԵԼՈՒՉ          - 2 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ (85 / 20) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 6) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՏԱՐՓԵԼԻ           - 1 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 11) 
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ԳԵՂԵՑԿԱՏԵՍԱԿ     - 2 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի 

յոյժ գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց 

եւ զխնձորեաց (217 / 7) 

զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ 

մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 22) 

  

ԳԵՂԵՑԿԱՑԵԱԼ        - 1 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

  

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆ      - 35 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ 

յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն 

առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 15) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 

  ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին նիւթովք 

պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ 

աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 14) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ 

ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն 

համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 9) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր (108 / 21) 
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եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն, փորձի գեղեցկութեամբ եւ 

զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 

  որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ 

յաւէտ գեղեցկութեամբ յօրինին:  (111 / 23) 

  ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (116 / 1) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 25) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ 

բարեձեւք գեղեցկութեամբ դիմաց՝ (161 / 14) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս (164 / 17) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ (165 / 32) 

  զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան173 / 16) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ 

բարեզարդ գեղեցկութեամբ, (175 / 27) 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 21) 

ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել 

ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց (125 / 13) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն 

սորա գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 16) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել, եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն 

յօրինուած յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 17) 
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  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 22) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 33) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն (63 / 17) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 12) 

  զոր ոչ ասացին բնական գեղեցկութիւն երբէք (126 / 24) 

  յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 7) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 30) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն 

հայէի գեղեցկութիւն, (220 / 7) 

  եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ 

յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 18) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն 

վայրաց  (109 / 6) 

  քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, 

եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր 

ծառոց ըստ սովորութեան թշնամեաց խամրացուցանելով, (212 / 10) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք 

զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն 

ընդ գեղեցկութիւնն  (123 / 31) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ 

արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ զմոյնսն ի 
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տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ 

զբնական գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

  

ԳԵՂԵՑԿՕՐԷՆ          - 2 

  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան  (218 / 25) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ 

զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ 

զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 29) 

  

ԳԵՂՁ - 1 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք:  (78 / 33) 

  

ԳԵՂՁԱՑԵԱԼ - 1 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 27) 

  

ԳԵՂՁՈՒՄՆ    - 2 

  եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս 

ողորմելի գեղձմամբք,  (74 / 17) 
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  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  

ԳԵՂՈՒՂԵՇ    - 1 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ, (214 / 14) 

  

ԳԵՂՋՈՒԿ      - 7 

  որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն 

եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 20) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն (112 / 16) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով, 

անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի 

քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց  (34 / 35) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք (118 / 24) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաց մատուցանէ եւ թագաւորացն  (167 / 18) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 28) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 17) 
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ԳԵՂՑԻ           - 1 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բա  րեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ գեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 6) 

  

ԳԵՏ    - 2 

  համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ դուզնաքեայ 

խաղացումն յորձանից գետոց (199 / 31) 

  եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց ե (198 / 30) 

  

ԳԵՏԵԶՐ        - 1 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային 

եւ գետեզերաց  (236 / 29) 

  

ԳԵՏԻՆ           - 1 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ (83 / 23) 

  

ԳԵՏՆԱԳՆԱՑ - 1 

   զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ ըստ երկուց 

օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց (181 / 26) 

  

ԳԵՏՆԱՆԱԽԱՆՁ      - 2 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, 

այլ գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 
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զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 2) 

  եւ է երբէք զի վերաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 12) 

  

ԳԵՏՆԱՆԱԽԱՆՁՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 16) 

  

ԳԵՏՆԱՔԱՐՇ - 1 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 

  

ԳԵՐ    - 16 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ 

զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 5) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ 

ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն 

Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 
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  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, 

առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  եւ միայն կարգաւոր՝ մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս 

բանականացս պարգեւեալ շնորհ (45 / 24) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս 

աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

  որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է 

համարեալ դժոխ:  (49 / 35) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 3) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

  

Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն  (84 / 5) 

Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 17) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 
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ԳԵՐԱԳՈՅՆ    - 4 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն (63 / 16) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 7) 

  եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն սա 

առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 30) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑԱԳՈՅՆ   - 1 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ 

սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 20) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԱԼ        - 18 

  բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան արժանաւոր 

համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ ահեղագոյն 

թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 29) 

  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն 

գտցէ գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 

  եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազանցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13)  

ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 
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  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ 

(68 / 14) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց 

իւրով գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 5) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ,  (108 / 31) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս (113 / 6) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ 

մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի եւ իբր յորդորական 

ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ 

միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (118 / 33) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 25) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի 

զպարսաւանս՝ գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա 

ի յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 18) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 15) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14) 

  թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 16) 
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ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ           - 4 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան 

կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն 

(51 / 14) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն  (218 / 11) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 31) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն 

ընդ գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (108 / 3) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑԵՄ          - 6 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն  (47 / 12) 

եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 4) 

  եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 29) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան (119 / 16) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 9) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն  (146 / 26) 
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  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ - 1 

  կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ 

եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 29) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս 

է գերազանցութիւն՝ առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի 

յառաջադէմսն եւեթ:  (176 / 14) 

  

ԳԵՐԱԿԱԼ       - 1 

  որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ 

կացեալ գերակալ բարձրութեամբն  (181 / 28) 

  

ԳԵՐԱԿԱՅ      - 3 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 14) 

զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 

ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական 

թագ զգերակայ բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  

ԳԵՐԱԿԱՏԱՐ - 1 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի 

արութեանն գերակատար բարձրանայ, (162 / 31) 
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ԳԵՐԱՇԽԱՐՀԻԿ       - 5 

  որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն 

զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի 

եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց  (198 / 31) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի 

մեծամեծացն գերաշխարհիկ պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական 

տուրք բարի անդէն յիսկզբանն վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ 

բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 29) 

որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 8) 

  

ԳԵՐԱՊԱՏԻՒ - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ 

պանծային զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 17) 

  

ԳԵՐԱՊԱՐԾ  - 1 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք 

զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  

ԳԵՐԵԱԼ         - 4 

եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն 

յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, 
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իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 28) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր. եւ 

այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 14) 

  

ԳԵՐԵԶՄԱՆ   - 2 

  վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ 

վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 5) 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի 
գերեզսանին յուղարկեմք ակն:  (90 / 16) 

  

ԳԵՐԵԼ            - 2 

  յողացաւ գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու 

հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  գերել զմիտս ամենեցուն ի հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  

ԳԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ (57 / 7) 

  

ԳԵՐԻ  - 1 

  եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս (210 / 28) 
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ԳԵՐԻՉ           - 1 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 27) 

  

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ  -  20 

Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13;  47 / 14) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

              Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս 

իւրում առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր 

բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած  (97 / 9) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 1)  

Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33)      

եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն 

ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 17) 

  ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի 

երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (182 / 30) 
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  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս 

գտանիմ, գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ 

բարեօք զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 27) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 26) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան 

զբան գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

              սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան 

փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի 
վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 
վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս 

բանաւորացս:  (233 / 21) 

              ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ 

կիսոցն՝ զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 22) 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8)       

Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հա, տուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ ԼԻՆԵԼ  -  2 



955 
 

որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 22) 

  

ԳԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ  ՔԱՆ  -  3 

Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 26) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի 
վերոյ քան զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27)  

  վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, 

միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  

ԳԵՐՈՒԹԻՆ    - 8 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ 

ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն 

տանել հինահարութեամբ (81 / 23;  81 / 25) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 16) 

  եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց լինին 

առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ խողխողման:  (42 / 18) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 
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  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ 

յարուցելոց… գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր 

իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն  (52 / 17) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի 

հասուցանել գերութիւնս (86 / 20) 

  

ԳԵՐՓԵՄ        - 1 

  զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն 

աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն 

անցեալ գնայր յափշտակութիւնս (86 / 15) 

  

ԳԷՂԱՂԷՇ      - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գէղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 9) 

  

ԳԷՇ     - 2 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 7) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 16) 

  

ԳԷՋ     - 1 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց 

զառաւել գէջ վաւաշոտութիւնն սորա (133 / 15) 
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ԳԹԵԼ  - 1 

  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ  (92 / 13) 

  

ԳԹԵՄ - 1 

  արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, 

յորմէ գթեցին (196 / 34) 

  

ԳԹՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից զնորին 

գործական հրամանաց, (241 / 21) 

  

ԳԻՆԵՐԲՈՒ    - 1/ գրքում զիներբու/ 

  լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ հեշտացոյց 

(73 / 1) 

 (72 / 33) 

  

ԳԻՆԻ  - 1 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 27) 

  

ԳԻՇԱՏԵԱԼ    - 1 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն  (70 / 7) 

  

ԳԻՇԵՐ           - 13 
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  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 3) 

քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի 

միասին:  (201 / 13) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց, (246 / 26) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 9) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի  (201 / 13) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 16) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի (196 / 22) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ 

զամենայն գիշերն քունեալ»:  (44 / 6) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 20) 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, 

օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 11) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 8) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի 

բազմախումբ գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս  (65 / 20) 
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  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, 

եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 5) 

  

ԳԻՇԵՐԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ       - 4 

  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, 

մանաւանդ գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ 

պատմութեան անջինջ մատենագրութեանն  (211 / 4) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 
գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն 

զգործեալ գիշերամարտութիւնն (213 / 15) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 12) 

  

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ - 2 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն 

եւ գիշերային անհոգ հանգիստ (147 / 16) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 22) 

  

ԳԻՇԵՐԱՊԱՇՏՕՆ   - 1 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 
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ԳԻՇԵՐԱՍԷՐ - 1 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 24) 

  

ԳԻՋԱՑԵԱԼ    - 1 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 4) 

  

ԳԻՋՈՒԹԻՒՆ  - 3 

  այլ եւ նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական 

սպանութեան եւ ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 21) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ 

վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 5) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 1) 

  

ԳԻՏԱԿ           - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս 

երանգոց գիտակ ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր 

համանգամայն կապտէին:  (248 / 29) 

  

ԳԻՏԱԿՑԵԱԼ - 1 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 12) 

  

ԳԻՏԱԿՑԵՄ   - 1 
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  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 

  

ԳԻՏԱՑԵԱԼ    - 6 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

  վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ 

յառաջագոյն գիտացեալ զաղէտս չքաւորութեանն (50 / 25) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն 

աղէտըս  (50 / 33) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ (116 / 14) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր (210 / 16) 

  

ԳԻՏԵԼ           - 20 

  եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել զշտեմարանս 

(34 / 10) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտելլ:  (39 / 9) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, 

յառեսցուք գիտել քննութեամբ (51 / 22) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն 

տայ գիտել զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

  յայտնի թշնամեացն տայր գիտել տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել (190 / 18) 
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  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 36) 

զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 3) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդ  (206 / 9) 

  եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 1) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 12) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 4) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 
գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 20) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն  (32 / 2) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

 որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն 

զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն լինելով, 

յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ ոչ 

բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 13) 

  հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ առնուլ է  (190 / 27) 

  

ԳԻՏԵԼԻ         - 12 
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  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն 

է գիտելի (35 / 5) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, (54 / 22) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 

  կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է 

բոլորեցուն գիտելի:  (106 / 10) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է  (131 / 19) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի (133 / 21) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս (137 / 19) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց  (138 / 8) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք 

ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 16) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծա  (228 / 14) 

  

ԳԻՏԵՄ           - 29 

  որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն 

(143 / 9) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն (232 / 21) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ 

բանս գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց (178 / 27) 
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մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան, 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 31) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ 

առաջնորդութեանն գիտեմ հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ 

(195 / 27) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 21) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ (199 / 17) 

  հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ 

զայս իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց,  (200 / 4) 

  գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա (242 / 26) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն (229 / 24) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ (34 / 33) 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 

կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, 

ո՞վ ոչ գիտէ  (36 / 30) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտ (41 / 24) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտ (54 / 18) 

ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (87 / 1) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 
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  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 24) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն  (144 / 23) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու (145 / 10) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 1) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս (232 / 25) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի  (235 / 4) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 26) 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս 

(187 / 10) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր,  (62 / 4) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք (76 / 25) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  

ԳԻՏՆԱԿԱՆ   - 2 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 

  

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ  - 27 
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  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ (52 / 33) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 31) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ (80 / 16) 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն 

ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն    ծանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 31) 

  արդարեւ ճշմարիտ ամէնիմաստ գիտութեան է ծայր (47 / 27) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 24) 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր 

խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 3) 

  պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի 

հրահանգս գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն 

վայեչականօք գիտութեանն զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 9) 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն 

յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս (36 / 30) 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 27) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 4) 

սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց (233 / 11) 
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անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 9) 

  գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուցանել լսողաց:  (57 / 28) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 5) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել 

զիւր գիտութիւն (109 / 4) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 31) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 24) 

  Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 27) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի 
գիտութիւն ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ 

զլեզուսն՝ զգիտութիւն նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս 

(234 / 20) 

  գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս զհանդերձելոց 

ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 26) 

  այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 19) 
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  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս 

քարոզեն զգիտութիւնս:  (141 / 20) 

  

ԳԻՐ    - 11 

միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 8) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն 

ընձեռելով գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 11) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 19) 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 8) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս 

ոչ գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 24) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն 

մարդկան գրովք դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 19) 

  իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, 

անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին 

օգտակարացն հաւակք:  (148 / 21) 

եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն 

վաղվաղակի զգրոյն հաւատային հատուցումն:  (220 / 18) 
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ԳԻՐԳ  - 1 

  գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 17) 

  

ԳԻՐՔ  - 1 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 32) 

  

ԳԻՒԳԷՍ          - 2 

  ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին 

ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 20) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն Գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 31) 

  

ԳԻՒՏ  - 7 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ (114 / 11) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 23) 

  չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ 

մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 20) 

պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ 

բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 16) 

  եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն զիւրաքանչիւր 

զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 16) 
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  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք (172 / 14) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք, ոյք անհակառաբար 

հաւասարութեամբ զգիւտս շահաւետութեան եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել 

պատրաստականք:  (169 / 10) 

  

ԳԼԵԱԼ            - 1 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն (145 / 10) 

  

ԳԼԵԼ   - 2 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստան (74 / 29) 

  

ԳԼԽԱԾԱՆՐԵԱԼ       - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն (203 / 5) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐ      - 2 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան (34 / 24) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 
գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք (46 / 1) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐԱԳՈՅՆ      - 12 
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  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, (129 / 19) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 30) 

  ո՞ւմ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ (178 / 31) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն  (87 / 25) 

  բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ 

(214 / 12) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն 

(187 / 7) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք 

պատիւ գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 24) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 32) 
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ԳԼԽԱՒՈՐԵԱԼ           - 3 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐԵԼ  - 2 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ (158 / 30) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 33) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐԵՄ - 1 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 11) 

  

ԳԼԽԱՒՈՐԵՑՈՒՑԻՉ - 1 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն (229 / 10) 

  

ԳԼԽՈՎԻՆ      - 5 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 30) 
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  ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 7) 

  այլ սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ 

փրկութիւն:  (208 / 6) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 9) 

  

ԳԼՈՐԵԼ          - 1 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 18) 

  

ԳԼՈՒԽ           - 46 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. 

(210 / 12)           

սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի 

զմին գլխովք եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք 

արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական 

վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 8) 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 18) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 8) 
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  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, կարողաւն, 

իրաւացեաւն:  (222 / 5) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 16) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին 

(211 / 29) 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան գլուխ, այնքան 

յայլոցն վերագոյն:  (31 / 20) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ… (62 / 27) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս (67 / 28) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս (70 / 13) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 12) 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար (79 / 23) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար (80 / 14) 

զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 16) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն (95 / 15) 
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  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն (97 / 5) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ (103 / 14) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 17) 

  եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, 

մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան, որ 

զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 30) 

  բայց թէ սա իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն 

ամենեցուն:  (147 / 3) 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցանէ, եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան 

աղիտիւք տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 14) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ 
առ գլուխ ընդդէմ հարցաքննել:  (153 / 17) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, (183 / 29) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, (188 / 27) 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 6) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ (47 / 32) 
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  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 27) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 33) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին 

մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 28) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 34) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս (212 / 2) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար 

բառնալ զգլուխն համարձակ քաջութեամբ (210 / 20) 

  

ԳԾԱԳՐԵԱԼ   - 1 

  եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք եւ 

իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 13) 
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ԳԾԵԱԼ           - 1 

  որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  

ԳՁՁԱՏԵՍԱԿ            - 2 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 19) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 

  

ԳՁՁՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն  (140 / 3) 

  

ԳՁՈՒՁ           - 6 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 

  եւ այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ  (128 / 28) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի 

յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն   (146 / 23) 

  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, 

անդէն զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 
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  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն 

ընկալեալ՝ գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 10) 

  

ԳՆԱԼ  - 8 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն 

ուղիղ գնալ ճանապարհս (33 / 9) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս 

անցանել գնալ (73 / 18) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 25) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 6) 

  եւ փոխանակ մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի 

հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր ի հայրենի ժառանգութենէն 

առնել:  (189 / 6) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, (195 / 31) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան  (214 / 1) 

  

ԳՆԱԼԻ            - 1 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, (199 / 32) 

  

ԳՆԱՄ  - 10 
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  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն 

անցեալ գնայ (62 / 21) 

  եւ ոչ առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 15) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց (215 / 23) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 28) 

ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի 

ջոլիրս անասուն կենդանեացն (86 / 16) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր  (98 / 27) 

  եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 34) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 21) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ 

մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 25) 

  

ԳՆԱՅԱԿԱՆ    - 1 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 25) 

  

ԳՆԱՑԵԱԼ       - 3 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս, զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար 

գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 1) 
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  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ, զի կէսքն բարձեալ ունէին 

թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն 

շանցն գնացեալ տանէին. եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու 

ուրախալիցք իմն էին եւ յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին 

խաղաղութիւն:  (214 / 9) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 9) 

  

ԳՆԱՑ,ԳՆԱՑՔ            - 11 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 28) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:   (99 / 31) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն 

առնել գնացս  (130 / 30) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար 

վարուցն գնացս թեւակոխեալ  (155 / 24) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն 

արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն  (198 / 19) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն  (214 / 31) 

  եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ զնայ տառին 

ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ հարկանել 

ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 17) 

  յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի 
գնացս ջուրց  (246 / 14) 
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զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, 

զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 26) 

վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  

ԳՆԴԱՁԵՒ      - 1 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  

ԳՆԵԼ  - 1 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  

ԳՈԳ    - 1 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 16) 

  

ԳՈԳՑԵՍ/շղկ. կարծես թէ/   - 36 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ 

զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 4) 

  եւ կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս 

օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով  (38 / 26) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ 

եդեալ, գոգցես պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբեր  (51 / 8) 

եւ եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ 

զի գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 6) 
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  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 20) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 5) 

եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 7) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ  (87 / 20) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս  (97 / 26) 

  եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 33) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս (115 / 29) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն (117 / 7) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 10) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

այլ գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17)         
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ոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 21) 

  որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն 

(181 / 27) 

  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի (190 / 4) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ (191 / 3) 

որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն  (199 / 5) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 7) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 24) 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին (212 / 7) 

   եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 10) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ (217 / 18) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս  (219 / 10) 
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բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 23) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ զբարօրութեանցն 

դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 1) 

  գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 15) 

  

ԳՈԼ     - 58 

  այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 17) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

  այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն տխուր տրտմութիւն, եւ 

գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց ամենայն իսկ 

մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 29) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ ոմանց 

իմաստագոյն բնախօսութեանն. որք ճշմարտապէս դատողութեամբ 

պարկեշտագոյն յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս 

(42 / 24;  42 / 27) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 

  գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց 

քաջնփառութեանց:  (57 / 19) 

  եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել դասու, այլ եւ յոյժ 

վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 29) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող թէ 

պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ ամենեւին իսկ 

անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն 

ինքեան գոլ ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 25) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 5) 
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  այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն 

հասու գոլ զարգացմանց (104 / 13) 

  յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 17) 

եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 27) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ 

զիմանողականն գոլ զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 10) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ 

բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

   յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 24) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ:  (176 / 8) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան (176 / 16) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ (178 / 4) 
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  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք 

երկբայնոցս գոլ ամենեցունց թագաւորի (178 / 31) 

  յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն (181 / 16) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիւթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել 

(186 / 2) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս (187 / 12) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (189 / 1) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 23) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի 

համարեալ գոլ նահատակ:  (191 / 2) 

  այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, (192 / 3) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 

թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 8;  195 / 11) 
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  յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն 

առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 33) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց 

գործ   (197 / 24) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 8) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել (205 / 26) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն 

թուէր գոլ, (207 / 10) 

  եւ որ ի ճահ խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի 

պարսատիկն (210 / 11) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ 

յականաետեսն գոլ հաւաստութեն (213 / 30) 

Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն  

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 30) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով 

իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել 

բաւական գոլ:  (224 / 8) 
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  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 17) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ (227 / 25) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 18) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս (121 / 31) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 5) 

  օգնեցէք ցաւակցութեամբ անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, 

եղարամարք գոլով անբուժելի վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 3) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին 

մերձակաց գոլով, պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն 

երանգի:  (248 / 25) 

  

ԳՈԼՈՐՇԻ      - 1 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն 

ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 27) 

  

ԳՈՀԱՆԱԼ       - 1 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

  

ԳՈՀԱՆԱՄ      - 1 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս 

համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին(219 / 26) 
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ԳՈՀԱՑՈՂ      - 3 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

  ընդ նոսին անյագաբար ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ (207 / 4) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 22) 

  

ԳՈՀԱՑՈՂԱԿԱՆ        - 2 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 10) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք   (213 / 10) 

  

ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  յորում յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, եւ 

զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  

ԳՈՂ    - 2 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 

  եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ 

համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ 
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մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս, այլ 

փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 11) 

  

ԳՈՂԱՑԵԱԼ    - 1 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  

ԳՈՂԻԱԹ        - 2 

  զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ Գողիաթ կործանէր (40 / 9) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  

ԳՈՂՈՒԹԻՒՆ  - 8 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն (87 / 24) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն 

եւ գողութեամբ դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 14) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, 

եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ  (83 / 12) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին 

շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց 

տարօրէնութեան:  (92 / 34) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն 

առ գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 9) 
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  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց, 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել (149 / 11) 

  ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց 

եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի 

հանդէս շահից արանցն վաստակոց  (235 / 5) 

  այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, 

զրկութիւնս, գողութիւնս, սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս 

վատթարութեան տեսակս, յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 6) 

  

ԳՈՂՈՒՂԻ      - 1 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  

ԳՈՄ    - 10 

  Ի՞բր գոյր հնար զուգիւք  (61 / 35) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 12) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 22) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա գոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 24) 

Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն  (206 / 28) 

  եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով յինքեան:  (167 / 25) 

ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 20) 
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  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս (34 / 32) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք 

յարանունաբար գոն առ սոսա (117 / 3) 

  

ԳՈՅ    - 8 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ (55 / 1)     

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր 

զկրսերագոյնս գոյիցն (108 / 17) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ  (164 / 29) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք  (174 / 27) 

եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 2) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին  (246 / 10) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ 

կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 25) 

  

ԳՈՅԱԿԱՆ      - 1 
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  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ (140 / 19) 

  

ԳՈՅԱՆԱՄ      - 2 

  որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ  (126 / 6) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղնջուց անտի եկեալ ի կենցաղս 

կենդանեացդ գոյացան տեսակք  (103 / 21) 

  

ԳՈՅԱՑԵԱԼ    - 6 

  զի ի սմա գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարածք  (113 / 7) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ (131 / 7) 

  իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութենէ, 

յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 21) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի (186 / 19) 

   զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն 

անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 9) 

  

ԳՈՅԱՑՈՒԹԻՒՆ         - 18 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ 

ամենայն գոյացութիւնս (109 / 22) 

  զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով 

կնատ եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 19) 
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  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս 

զեռնոցն գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց  (139 / 8) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան 

ըստ գոյացութեանն ենթադրի (135 / 10) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ (165 / 3) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

  այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 20) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի 

յաւեժակայ գոյացութեանցս,  (199 / 8) 

  եւ փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ 

առաւելեեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց 

զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 2) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն 

(109 / 2) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն (199 / 29) 

  այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի 

բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ 

բաժանեալ գոյացութիւնս բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ 

յօդագնացս եւ ի ջրային լուղակս (213 / 20) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս  (141 / 20) 

  ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 9) 
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  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան 

կենդանեացն զգոյացութիւնսն, (130 / 4) 

  

ԳՈՅԱՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն (108 / 26) 

  

ԳՈՅԱՑՈՒՑԱՆՈՂ      - 1 

  ուր զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից 

տնկագործիւր դրաստ, միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ 

(240 / 23) 

  

ԳՈՅԱՑՈՒՑԵԱԼ         - 1 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ (51 / 27) 

  

ԳՈՅԱՒՈՐԵԱԼ            - 1 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 26) 

  

ԳՈՅԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն 

եւ գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, (108 / 31) 

  

ԳՈՅԺ  - 2 
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  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 27) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի 

իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 13) 

  

ԳՈՅՆ  - 12 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ 

խառնեալ գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22) 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, 

եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 27) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 28) 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ թէ եւ 

սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 9) 

Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն 

երփն գունով փաղփաղեցուցանեն թոյռս (121 / 24) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն  (141 / 22) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով 

եւ գունով  (141 / 28) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 22) 
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  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն  (217 / 10) 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 28) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն (121 / 18) 

  

ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ            - 1 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ 

եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի 

գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 6) 

  

ԳՈՐԾՕՆԵԱՅ           - 1 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր 

(180 / 4) 

  

ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ  - 11 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով 

եւ գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 13) 
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  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, (138 / 21) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք (169 / 2) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 
գոյութենէ աշխարհիս (135 / 32) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ 

յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 25) 

  այլ գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի 
գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 4) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 25) 

  

ԳՈՆԵԱՅ         - 2 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ 

անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 29) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  

ԳՈՆԷ  - 1 

  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն 

եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 
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ԳՈՉԵԼ           - 1 

  եւ յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 31) 

  

ԳՈՉԵՄ           - 1 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն 

(243 / 29) 

  

ԳՈՉՈՒՄՆ      - 2 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս 

անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցան (148 / 13) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք 

յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն հանէին (214 / 23) 

  

ԳՈՌ    - 1 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց (94 / 13) 

  

ԳՈՌՈԶ    - 6 

  համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 28) 

զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 32) 
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  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ (85 / 21) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն 

նախ զգոռոզ 

   թագաւորին հրամանս (97 / 27)            

Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն, որով եւ պատուեցաւ 

քահանայական բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի 

յաղթանակ:  (157 / 13) 

  

ԳՈՌՈԶԱՀԱՐԵԱԼ      - 1 

  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին 

իցեն նմանք:  (91 / 33) 

  

ԳՈՌՈԶԱՑԵԱԼ          - 1 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ 

իւրոյն գոռոզացեալ տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր  (99 / 24) 

  

ԳՈՎԱԲԱՆԵԼ  - 1 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

  

ԳՈՎԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ 

զերիցագոյն գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 
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  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ 

զանհակառակ գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 22) 

  եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 4) 

  

ԳՈՎԱԿԱՆ      - 3 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

  օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք յօժարեսցի 

յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ (215 / 30) 

  

ԳՈՎԱՆՔ         - 1 

  եւ զերիցութեանն նմա տալ 

իմաստասիրութեանն գովանաց մրցանակ:  (33 / 17) 

  

ԳՈՎԱՍԱՆԱԿԱՆ        - 1 

բարւոք յարմարեսցես գովասանական հանդէս:  (247 / 22) 

  

ԳՈՎԵԼ            - 17 

  եւ զնոյն գովել եւ ընդւկնե  (33 / 16) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել (38 / 11) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել (40 / 15) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 
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  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

  կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն ճշգրտիւ 

պատմել գործ (96 / 16) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել (118 / 30) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն 

(153 / 19) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ (233 / 16) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ  (238 / 12) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 11) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի (113 / 17) 

  որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 29) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան 

պակասութիւն  (141 / 2) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  

ԳՈՎԵԼԻ         - 15 

  սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն մասանց, 

(103 / 31) 
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  որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն 

անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 10) 

   այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ 

զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ 

յառաջնոցն:  (232 / 18) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք   (161 / 13) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք, (169 / 9) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց (178 / 27) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 25) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

  ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն 

գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 12) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի 
գովելի վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, 

որպէս գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 
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ԳՈՎԵՄ           - 3 

  որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն (229 / 19) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի  (113 / 18) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, 

որքան գովեցերն:  (124 / 4) 

  

ԳՈՎՈՒԹԻՒՆ  - 53 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն 

եւ գովութեամբ մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 20) 

  մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 24) 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց (162 / 27) 

  զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, որպէս 

ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 26) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն յարուցանել 

զնա:  (233 / 16) 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 32) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 12) 
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  բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան արժանաւոր 

համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ ահեղագոյն 

թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ (38 / 5) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս  (102 / 3) 

  այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան մրցանակս 

(102 / 19 

Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն 

էառ գովութեան  (103 / 5) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց 

հակառակ գովութեան լեալ:  (124 / 2) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն 

ունի գովութեան (209 / 4) 

  թէ տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց (222 / 11) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 3) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 29) 

  նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար (124 / 10) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 
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  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն, 

(118 / 10) 

  այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 26) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 8) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն (30 / 25) 

  որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 23) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն 

պարապեցին  (55 / 21) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

   որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն.  (97 / 6) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց 

ասել գովութիւն:  (108 / 8) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 12) 
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  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն 

ասել գովութիւն:  (117 / 2) 

  ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի 

հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 22) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն 

ինէն գովութիւն Աստուծոյ  (194 / 12) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 
գովութիւն (229 / 11) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի (218 / 29) 

  եւ ըստ ինքեան ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն   (153 / 12) 

  միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 4) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն 

երթիցուք գովութիւնս, քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 18) 

  եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 
գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 25) 
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  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց (142 / 7) 

  

ԳՈՐԾ - 114 

  Աստանօր գործ էր գանն (30 / 21) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ (41 / 6) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. առ նմին 

խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 29) 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ 

կատարի գործ (46 / 8) 

  Բայց այս գործ եղեւ  (48 / 20) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան (53 / 26) 

  ի բազում ինչ իրաց զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել 

է գործ:  (64 / 35) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն 

մեղանաց գործ:  (74 / 10) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ   (75 / 2) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն 

եւեթ գործ վճարէ, (89 / 1) 

  եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման 

բարուք գործ:  (90 / 28) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ (96 / 17) 

  անդէն արգելեալ չարութեանն լինէր գործ (97 / 32) 
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  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 33) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 7) 

  որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն քաջ նահատակի հնարաւոր 

իմաստից պաճարանք (100 / 26) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 31) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 6) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, (114 / 29) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ (122 / 8) 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի 

ուժգնագոյն գործ, (137 / 33) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք 

ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք 

հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն, եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց 

յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ ձեռին գործ:  (192 / 29) 
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  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 3) 

     անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ զերկրորդիս 

դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ այս է 

վեհեգունիս փառաց  (197 / 26) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 24) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 

  եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով 

յարդարէ գործ  (209 / 6) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 12) 

  կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ  (233 / 4) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ 

մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ. եւ ես յամենայն կողմանց 

զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար տրտմութիւն:  (244 / 1) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ 

կատարեն գործ:  (245 / 28) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 14) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ,  (212 / 2) 

  մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին զինուքն:  (212 / 32) 
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  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 28) 

  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն, այլ 

ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար զզրկութեան 

ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 25) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ  (161 / 25) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես  (243 / 7) 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  եւ զչար գործն յաճախէր (73 / 10) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի 

եւ գործն յաջորդի:  (94 / 21) 

  որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց 

երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 19) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի 
գործն իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

  եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի 

շարժել ի գործն  (176 / 28) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս  (30 / 14) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ (78 / 29) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց 

(127 / 26) 

  եւ այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 28) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ 

պատերազմականն գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ 
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երիվարօք, եւս եւ մարտիկ հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ 

նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական 

փոյթն յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն, արդարեւ իսկ ահագինք էին ի 

տեսանել (205 / 26) 

  անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն (31 / 26) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 5) 

  այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 19) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 14) 

իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 6) 

  եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն, եւ 

զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 19) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ 

(230 / 32) 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի 

յառաջարկութիւն գործոյն գալ  (232 / 12) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ (233 / 19) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել 

նոցա զգործոյն հանգամանս (68 / 26) 

  եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 15) 
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  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. Դիոգինէս 

համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր 

այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 19) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն 

փորձեցաւ գործով կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն 

խորհրդոյն գործով կատարել (77 / 25) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն 

եւ գործով կատարող, ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին (148 / 33) 

   զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք 

յարուեստաւորացն գործով կատարել (149 / 13) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 

  որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 10) 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 11) 

  այլ կարող ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ 

անցնիւր գործոց հատուցանել դատաստան:  (75 / 16) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 19) 

  միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ (129 / 21) 
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  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց գործօնեայ 

(145 / 16) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 1) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս 

կենցաղօգուտ գործոց, զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ 

մատուցանես, զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 23;  237 / 26) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն խրատուք միանգամայն բանիւ ի 
գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 17) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի 

հատուցումն:  (77 / 16) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի 

շահաբեր գործոցն կատարմունս,  (162 / 6) 

  տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն հմտութիւնս (170 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս (175 / 10) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն  (240 / 7) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 32) 
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  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին 

յանցնիւր գործս եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 32) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 7) 

  եւ ի կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել (145 / 26) 

  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի 

նաւարկութեանն գործս, (147 / 7) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս (149 / 32) 

  զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի 
գործս խառնակութեանն (73 / 11) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի 
գործս տեառն թողու հայել, (145 / 18) 

  գործսն, այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն:  (124 / 10) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

            Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն  (95 / 15) 

  

ԳՈՐԾԱԿ        - 2 
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  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ (116 / 18) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան 

է գործակ  (118 / 33) 

  

ԳՈՐԾԱԿԱՆ   - 9 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական 

եւ գործական արհեստից (230 / 15) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից 

զնորին գործական հրամանաց (241 / 22) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 28) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական 

եւ ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 21) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ (45 / 29) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ ոմանք 

խառնք:  (30 / 11) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 14) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն 

եւ գործականք:  (44 / 17) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 32) 

  

ԳՈՐԾԱԿԻՑ   - 4 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 
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  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս  (131 / 14) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ 

միշտ գործակից աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 28) 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց  (149 / 19) 

  

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ (203 / 18) 

  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆ   - 7 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 5) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ  (162 / 4) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն (208 / 29) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել  (153 / 16) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ 

անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 27) 

  առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել 

յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 32) 
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ԳՈՐԾԵԱԼ      - 6 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի 

հռչակելի գործեալ իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ  (66 / 9) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 24) 

  որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի 

կենդանագրութեանն զգործեալ գիշերամարտութիւնն (213 / 15) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 10) 

  

ԳՈՐԾԵԼ        - 16 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 

բազմութիւն  (55 / 6) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք  (60 / 8) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 22) 

  եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 14) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 30) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս 

յոյժ գործելով (37 / 17) 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն 

(39 / 11) 
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  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 24) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 3) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս 

ինչ գործելով աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս 

ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 12) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար 

զերակացն գործելով առուս (167 / 1) 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր 

միջօրեայ գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ 

խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 11) 

  իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին 

տեառն  (198 / 19) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  

  

ԳՈՐԾԵՄ/ԻՄ/  - 21 

  ակամայ անգիտութեամբ գործեաց մահ, (77 / 18) 

 զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 7) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 12) 
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  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ 

(173 / 11) 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս (44 / 10) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 16) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն (222 / 3) 

եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ կենդանեաց գործեցաւ, (113 / 8) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն կամաց 

զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 5) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 5) 

  որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն  (108 / 1) 

  եւ մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ  (111 / 7) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

. եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 9) 

  նա՝ վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, 

ուժեղագոյնս գործէ եւ կարշնեղս, թէեկ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ 

տարր  է(166 / 16) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ 

զմարդկայինս գործէ բնութիւն:  (166 / 26) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ 

ենթադրութիւն գործէ:  (221 / 10) 
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  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով եւ 

զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  

ԳՈՐԾԵՑԵԱԼ - 10 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն 

իրք  (70 / 3) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեցեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9)       

Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի 

սմանէ գործեցեալ վճարման  (139 / 4) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ 

ոչ զգործեցեալ իրն:  (69 / 8) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

            յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր ցուցանիւր:  (61 / 20) 

թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի (90 / 12) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք (74 / 23) 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին 

վրէժք  (83 / 31) 

  

ԳՈՐԾԻ          - 15 

  որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 12) 

  շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական խմբիւքն եւ այլով 

հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր (214 / 19) 
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  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 7) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 7) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս  (111 / 9) 

  անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 19) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ 

աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական 

սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 25) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 8) 

  առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս 

պատրաստութեամբ գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 32) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ 

զանազան գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ 

յաւէտ ի կանցաղումս պատմի:  (183 / 17) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 24) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս  (46 / 23) 

վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 5) 

  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ            - 1 
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  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական 

եւ գործնական արուեստիւք  (232 / 5) 

  

ԳՈՐԾՈՂ        - 3 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց  (92 / 23) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց 

զանուղայսն գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ 

ըղձիցն օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս 

բերեն եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 31) 

  զոր հասուցանէ գործողաց (146 / 28) 

  

ԳՈՐԾՕՆ       - 1 

  զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն 

(176 / 27) 

  

ԳՈՐԾՕՆԵԱՅ           - 10 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 

վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ 

շարժեաց  (79 / 16) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, 

եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ (83 / 12) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ  (87 / 21) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, (92 / 27) 
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  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան 

գործոց գործօնեայ (145 / 17) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 26) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 12) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի  (161 / 32) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս (170 / 14) 

  

ԳՈՐՈՎԱԳՈՅՆ          - 1 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 

  

ԳՈՐՈՎՅԼԻՐ  - 1 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  

ԳՈՒԹ  - 16 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 17) 
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  զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորնգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ  (64 / 7) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 8) 

Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գթոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատիւ  (90 / 13)    

պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին 

(78 / 6) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի (246 / 1) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, (120 / 16)    

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 28) 

  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս 

զջերմեռանդն գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, (120 / 13) 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 
գութ:  (74 / 15) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ, (83 / 26) 

  ածից ի գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 
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  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 20) 

  

ԳՈՒԺԱՊԱՐՏ - 1 

  ո՞ւմ պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  

ԳՈՒԺԱՐԿԵԱԼ           - 1 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 

  

ԳՈՒՄԱՐԵԱԼ  - 4 

  զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ 

նմին գումարեալս (209 / 20) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 22) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ 

ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  

ԳՈՒՄԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 
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  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 10) 

  

ԳՈՒՆԱԿ ԳՈՒՆԱԿ      - 1 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք, եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք, եւ զգուշացեալ 

այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի նոցունցն երթեալ 

դարմանէր յարկս:  (98 / 12) 

  

ԳՈՒՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 3 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գեղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող 

ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն 

կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 20) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 24) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ 

գեղեցիկ գունաւորութիւն զանազանաբար  (175 / 21) 

  

ԳՈՒՆԴ            - 13 

  որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ  (82 / 10) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ 

առաքինութեանն  (209 / 31) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի 

եբրէական գնդին (191 / 27) 
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եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ 

նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն (206 / 6) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն,(80 / 13) 

  

ԳՈՒՇԱԿ  -  1  

      Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի հաւատարիմ 

ընդունին հազարապետաւն, առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ 

զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 29) 

  

ԳՈՒՇԱԿԵՄ    - 2 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն 

յանցնիւրն գուշակեն ընթացից:  (105 / 32) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի 

նմա գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 

  

ԳՈՒՊԱՐ         - 9 

  թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի 
գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ 

ջրոյ   (148 / 30) 

  հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի 
գուպար յարձակէի, եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 9) 
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   եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ 

զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, 

եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի 

քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս  (243 / 11) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 12) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 28) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 

  ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ 

ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 19) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  

ԳՈՒՊԱՐՈՒՄՆ           - 1 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, (150 / 26) 

  

ԳՈՒՑԷ - 7 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ (83 / 17) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 28) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 
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յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 6) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս  (93 / 9) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս  (232 / 22) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս, ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին 

վտանգից, եթէ յաճախեցից միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս 

տարահաճելի:  (241 / 20) 

  

ԳՏԱԿ  - 2 

  եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 19) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ 

լինին գտակք սորա  (148 / 19) 

  

ԳՏԱՆԵԼ         - 16 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 27) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 6) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի 

ինչ գտանել ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 
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ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով 

զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի 

կենդանոջս:  (130 / 7) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն 

ասացելոցս գտանել պարսաւանաց:  (137 / 19) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 18) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 28) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի 

սմանէ գտանել զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 28) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 18) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ  (196 / 33) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան 

զաղտաղտն գտանել անպտտանութիւն (200 / 7) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան  (226 / 5) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ (157 / 25) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

(91 / 4) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով,(133 / 25) 
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ԳՏԱՆԵՄ        - 23 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. (246 / 16) 

  ի վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ 

սորայս գտանէր յարմարութիւն:  (54 / 5) 

  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ 

(68 / 15) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 29) 

  համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր պարտիս:  (82 / 23) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ  (92 / 24) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ 

պատերազմականաւս գտանէր հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ 

այլազգին:  (115 / 7) 

  եւ վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ 

արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան (127 / 30) 

  զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան  (246 / 31) 

  յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս  (113 / 29) 

  վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս  (241 / 31) 

  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ 

զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 
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  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք 

տանջեալ գտցէ անձինս (49 / 30) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն 

դաս:  (55 / 28) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց (89 / 26) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 25) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս 

յայս, գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ 

(141 / 14) 

  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս 

(147 / 7) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս  (234 / 14) 

նգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 35) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի 

կարգէն եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց 

թէեւ կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի 

օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 22) 

  

ԳՏԱՆԻԼ         - 1 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաւորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, 

թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 17) 

  

ԳՏԱՆԻՄ        - 57 

  յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ, յետ որոյ եւ 

յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 33) 
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  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան կամաց:  (42 / 33) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 24) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 31) 

  եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 28) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 17) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 10) 

  վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 9) 

  միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 26) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն 

զրկեալ գտանի:  (54 / 20) 

  որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 3) 

  որ թէպէտ եւ ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա 

զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն (122 / 3) 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի (131 / 4) 

  ի ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ 

շինութեան աշխարհի:  (160 / 1) 

   այլ թէեւ առաւելեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի, սակայն առ այժմ 

բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց   (160 / 8) 
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  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ 

փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել 

վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն  (166 / 1) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք (173 / 25) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի  (180 / 21) 

  որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ 

անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով 

հայրապետն Աբրահամ  (202 / 1) 

  եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն 

նիւթոյն գտանի պատրաստութիւն:  (232 / 13) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց 

յանցաւորութեամբս գտանիմ (185 / 26) 

  յորմէ անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 27) 

  որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ 

հանապազ գտանին վերջացեալք:  (50 / 3) 

  համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (116 / 1) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան, եւ յիմաստիցն բազում անգամ 

պղերգացեալք գտանին (116 / 26) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն (122 / 13) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. (161 / 9) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել 

այսոքիկ, գտանին ժամանակք:  (166 / 23) 

  ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ կիսամահ 

տագնապի:  (193 / 17) 

  որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի 

ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 8) 
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  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 

  որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի 

արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 31) 

  այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ միշտ յամենայն 

չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց տարաւ վարկ 

(62 / 27) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ   (82 / 11) 

  որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս (83 / 8) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք (85 / 3) 

  այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց (86 / 28) 

  եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, (87 / 6) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք (103 / 6) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի 

սոյն գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 3) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն 

պարծանօք գտաւ աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ 

բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 24) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ (192 / 12) 

  եւ միշտ գործակից աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 28) 
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  այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ բոլորովին 

յառաջադաս  (229 / 5) 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 11) 

  միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 15) 

  անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին 

ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 8) 

  ապա եւս սքանչելի զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ 

ժամանակացն:  (99 / 22) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան 

զասացեալս գտցի,  (100 / 11) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն (110 / 4) 

  մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան զթռչնոցդ երամս (113 / 13) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն (126 / 28) 

  

ԳՏԵԱԼ           - 9 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն  (73 / 9) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել (77 / 24) 

սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել (82 / 25) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 5) 

  այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի 

սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

  ի չարահնարէ հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն 

սպասաւորութիւն մատչի, սնուցանողաց դժնդակ (146 / 32) 
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  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 16) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 12) 

  

ԳՐԱՒԱԿԱՆ    - 1 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  

ԳՐԱՒԵԱԼ       - 3 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս  (99 / 17) 

  եւ խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ  (229 / 12) 

  

ԳՐԱՒԵԼ          - 3 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս 

լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6) 

  որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ (189 / 11) 

  

ԳՐԱՒԵՄ         - 3 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն (145 / 11) 
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  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 4) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  

ԳՐԱՒՈՐԱԿԱՆ           - 4 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն 

պանծալիս՝ գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն  (114 / 14) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  

ԳՐԱՒՈՒՄՆ     - 1 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի 

տրտմութեանն գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր 

օգտակարագունիցն պաշտպան դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 18) 

  

ԳՐԳԱՆՔ         - 6 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 
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պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք, որպէս եւ տեսանէք 

իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 23) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն (189 / 33) 

  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ 

չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ (240 / 21) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ 

մեծաւ գրգանօք տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով 

զանազան կերակրանօք  (98 / 11) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11) 

  

ԳՐԳԱՐԱՆ      - 2 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 6) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 3) 

  

ԳՐԳԵԱԼ         - 2 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 13) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 13) 

  

ԳՐԳԻՄ           - 1 
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  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 19) 

  

ԳՐԳՌԵԱԼ      - 2 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն գրգռեալ  (90 / 6) 

  այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար 

յարձակէի  (194 / 9) 

  

ԳՐԵԱԼ            - 2 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 9) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, (205 / 23) 

  

ԳՐԵԹԷ, ԳՐԷ ԹԷ       - 48 

  եւ մերձաւորացն տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն 

ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (32 / 30) 

  եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 21) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս (40 / 16) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ 

զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն (52 / 18) 
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  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ 

զի գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 7) 

  գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 28) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն 

գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ  (69 / 31) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել  (81 / 34) 

   համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, 

(84 / 12) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 13) 

  եւ գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 30) 

  եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ 

մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 24) 

  գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

(114 / 13) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 2) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19) 
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  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 22) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս 

(133 / 26) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 8) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 12) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, (164 / 25) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 
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  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի 

յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս 

պատրաստութեամբ գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, 

օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 11) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից 

ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ 

եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 24) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն  (198 / 7) 

  եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ  (198 / 15) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ 

փոխանորդելով գրեթէ մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն 

գալստեան:  (203 / 7) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ զթիկամբք 

աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 
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սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 19) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 32) 

  հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ 

եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս 

բանաւորացս:  (233 / 21) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 24) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի մատանւոյն 

ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեայ(65 / 33) 

  

ԳՐԵԼԻ            - 1 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս 

դաստիարակելով գրելի ծննդոցն բարս. որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի 

հայրենի ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 6) 

  

ԳՐԵՄ  - 4 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 
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Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով 

(59 / 2) 

սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 4) 

  

ԳՐԵՑԵԱԼ       - 2 

  եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ 

մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք (125 / 12) 

  

ԳՐԿԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ 

աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ 

(209 / 5) 

  

ԳՕՇԵԼ           - 1 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 26) 

  

ԳՕՏԻ - 1 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի (109 / 29) 

Դ         377  (836) 

  

ԴԱ       - 28 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 
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  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն  (84 / 11) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա (74 / 5) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք (74 / 23) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 29) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր  (87 / 32) 

  զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն (93 / 9) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել 

գեր դմա զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն   (84 / 5) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր 

հնար դմա եոյր անգամ մեռանել (92 / 24) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ 

գլուխ զդա բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 22) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ  (83 / 18) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան 

վաղվաղակի զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 
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  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց… եւ զայլ ազգի 

ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 32) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան տանջանաց 

ցուցանել հանգամանս  (93 / 24) 

եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ ի 
դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11;  88 / 7) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա 

համարիցիք լինել:  (83 / 20) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 6) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 22) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ, հմուտ 

պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից, որք ի 
դորայն յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 7) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 28) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 
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հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին 

  

ԴԱԳ    - 1 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու 

եւ դագ բանիւք վարէր (125 / 14) 

  

ԴԱԴԱՐ           - 4 

եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն 

սովորութիւն, դադար յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից (62 / 23) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան (120 / 2) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 17) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 16) 

  

ԴԱԴԱՐԵԱԼ    - 3 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր 

ամրութեան (214 / 15) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, 

եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 8) 

  

ԴԱԴԱՐԵԼ      - 2 
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  ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ 

յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 6) 

  համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  

  

ԴԱԴԱՐԵՄ     - 2 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր 

ինչ դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի 

ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ 

անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 9) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  

ԴԱԴԱՐՈՒՄՆ - 7 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 7) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 7) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, (177 / 1) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան 

կամեցան դադարս, (79 / 25) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 5) 
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  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի բոլորաբուխն վայելել 

ժողովման, (168 / 26) 

  

ԴԱԼԱՐ           - 1 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում 

ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք (200 / 11) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 17) 

  

ԴԱԼԱՐԱՆԱԼ  - 1 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 18) 

  

ԴԱԼԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն 

ընդունելով դալարացուցանել եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ 

զբեղնաւորութիւն հզօրապէս ուժով:  (170 / 28) 

  

ԴԱՀԻՃ           - 1 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  

ԴԱՅԵԱԿ        - 2 

  Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  մարտիկ 

զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ   լինէր 
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մահուն վրէժխնդրութիւն (64 / 36) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս (131 / 14) 

  

ԴԱՅԵԿԱԲԱՐ - 1 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս  (166 / 19) 

  

ԴԱՆԴԱՂԱՆՔ            - 1 

որ լոկ կենդանական շնչովս զդանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  

ԴԱՆԴԱՂԵԼԻ - 3 

  ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց  (45 / 20) 

  թէ ոչ է դանդաղելի ասել (103 / 1) 

  մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ 

զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար 

առաջի դնել լսողաց:  (135 / 22) 

  

ԴԱՆԴԱՂԻՄ   - 1 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

  յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 16) 

  

ԴԱՇՆ - 3 
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  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին, եւ անցնիւր 

այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսցէ (72 / 16) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ 

զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 8) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ 

եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

  

ԴԱՇՆԱՒՈՐ    - 4 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 5) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 27) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային (35 / 12) 

  

ԴԱՇՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն 

քայքայեն դաշնաւորութիւն (42 / 11) 

  առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել 

մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 9) 

  

ԴԱՇՏ - 2 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 14) 
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  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք (243 / 13) 

  

ԴԱՇՏԱՅԻՆ   - 6 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 29) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս  (142 / 14) 

  եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն 

խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի 

տեղիս, յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս 

վայրացն եւ համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով 

շքեղութեամբն:  (109 / 10) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ (110 / 28) 

  

ԴԱՌՆ - 8 

  պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի 

սրոյ խողխողման:  (42 / 18) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն   (84 / 5) 

զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 17) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ 

կատարեն գործ:  (245 / 27) 
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  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին 

անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (40 / 1) 

  եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտս:  (49 / 25) 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել   (143 / 18) 

  

ԴԱՌՆԱԳՈՅՆ - 3 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 35) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել (92 / 4) 

  եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ 

զանբերութեանն դառնագոյն հարուած:  (143 / 31) 

  

ԴԱՌՆԱԹՈՅՆ            - 1 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 33) 

  

ԴԱՌՆԱԼ         4 

մինչ զի ոչ ի գործս տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի 

կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն կանխել (145 / 19) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին  (208 / 5) 

  փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն 

օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 21) 
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ԴԱՌՆԱՄ        - 10 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ  (176 / 27) 

յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին (214 / 25) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 22) 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 

  իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 6) 

  զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս 

իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 31) 

  որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ (82 / 10) 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 27) 

  

ԴԱՌՆԱՆԱՄ   - 1 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, 

թէ դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 

  

ԴԱՌՆԱՇՈՒՆՉ          - 4 

              Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառնաշունչ օդոց 

թշուառացուցանէ զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ 

ունայնս:  (144 / 13) 



1057 
 

եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 27) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 11) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիւսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի 

բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  

ԴԱՌՆՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա 

արկածք դառնութեան թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ 

քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ 

աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի 

մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 20) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի  (140 / 15) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 
դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն  (122 / 13) 

  

ԴԱՍ    - 27 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի 

զողբերկակացն դաս:  (55 / 28) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան 

(57 / 26) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 
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  վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 

միոջէ ունելով դաս:  (130 / 26) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութեն (203 / 18) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուա  (216 / 29) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ (216 / 26) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 16) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն  (116 / 2) 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս (36 / 29) 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս (80 / 2) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին 

ողջունելի դասս:  (117 / 29) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 27) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 7) 

  անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի 

պարադիտեալ:  (45 / 7) 

  որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն 

եզախմբեցայ  (242 / 32) 
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  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս 

ազին զդասս կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ 

պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս  (194 / 1) 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն 

համարել դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն (62 / 29) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին  (72 / 15) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 4) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 22) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ (80 / 15) 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 23) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 26) 

  

ԴԱՍԱԼԻՔ      - 1 

   զի եթէ դասալիքն, որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ 

միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց 

մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի 

ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք հատուցին 

տուգանս:  (82 / 10) 
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ԴԱՍԱԿ           - 2 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 8) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 26) 

  

ԴԱՍԱՊԵՏԵԼ            - 1 

  ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  

ԴԱՍԵԱԼ         - 3 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն (139 / 7) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ 

աստիճանի դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ… (154 / 9) 

  

ԴԱՍԵԼ           - 1 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 27) 

  

ԴԱՍԵՄ           - 2 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 
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  թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

  

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ - 1 

  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա 

եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԱԼ     - 1 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ 

հրահանգիւք՝ դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն 

խոշորութիւն եւ զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20) 

  

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ        - 1 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս (225 / 6) 

  

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵՄ       - 2 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ 

խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին (159 / 1) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. Դիոգինէս 

համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր 

այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 21) 

  

ԴԱՍՏԻՐԱԿԵԱԼ        - 1 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 
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խոնարհմունս, եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 15) 

  

ԴԱՏ    - 1 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ(84 / 6) 

  

ԴԱՏԱՍՏԱՆ   - 13 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի (62 / 11) 

եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի 

բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին 

զընկենուլ դատաստան  (74 / 14) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 33;  74 / 35) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց 

հատուցանել դատաստան:  (75 / 16) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 2) 

   որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան:  (127 / 29) 

  այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ 

զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 19) 



1063 
 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ 

զվճիռ դատաստանի (78 / 14) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ 

քաջալերելի,  (74 / 30) 

  

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ (58 / 24) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 23) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն (170 / 6) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 26) 

  

ԴԱՏԱՐԿՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, 

որպէս դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 24) 

  

ԴԱՏԱՒՈՐ      - 6 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով 

(89 / 5) 
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  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 6) 

  որ յետ բազում ամանակաց արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս 

ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք դատաւորաց:  (90 / 33) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 33) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի  (62 / 12) 

  աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 24) 

  

ԴԱՏԵԱԼ         - 1 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն, վասն զի 

ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ 

ստեղծմամբք դատեալ լինի:  (60 / 13) 

  

ԴԱՏԵԼ           - 1 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանել՝ դատել եւ որոշել (197 / 22) 

  

ԴԱՏԵԼԻ         - 1 

   զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս 

առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 23) 

  

ԴԱՏԻՄ          - 1 

  բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 3) 
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ԴԱՏՈՂԱԲԱՐ            - 1 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս (242 / 6) 

  

ԴԱՏՈՂԱԿԱՆ            - 2 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 18) 

  

ԴԱՏՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 3 

որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան 

զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 26) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական 

վարել դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն  (114 / 3) 

  

ԴԱՐ-   3         

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 31) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 
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  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

  

ԴԱՐԱՆ           - 1 

  փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն 

միանգամայն զանհասութեան ընթացիցն:  (214 / 31) 

  

ԴԱՐԱՆԱԳՈՐԾ         - 1 

  որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն 

զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 22) 

  

ԴԱՐԱՆԱԿԱԼ - 2 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանակալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս  (187 / 12) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի 

նոցա դարանակալ  /գրքում դարականալ/ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 17) 

  

ԴԱՐԱՆԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս 

զի անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 30) 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն (162 / 16) 

  

ԴԱՐԱՆԵԱԼ    - 1 
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  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  

ԴԱՐԱՆԵՄ      - 1 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  

ԴԱՐԱՍՏԱՆ   - 1 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ 

մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 16) 

  

ԴԱՐՁ - 3 

որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ  (187 / 29) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 19) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան  (241 / 27) 

  

ԴԱՐՁԵԱԼ      - 76 

  

Բայց եւ ի նոսա դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, (31 / 12) 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն (33 / 20) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 8) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 16) 
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  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն (54 / 7) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ (61 / 32) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, (67 / 4) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ 

ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն յումեք (87 / 13) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին 

յուսով՝ դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի 

(90 / 21) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս (91 / 28) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, 

99 / 10) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն   (100 / 31) 

  եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեա 

(104 / 8) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ, 

աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 15) 
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  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք (118 / 13) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի 

խոյս դարձեալ յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 6) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել 

զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին դնել 

հաւասար:  (153 / 15) 

Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ 

նմանէ դարձեալ վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 17     

դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ 

զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 11) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 20) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 19) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս, զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս 

եւ զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն 

բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 5;  167 / 8) 
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  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն (167 / 18) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի 

վասնի բոլորաբուխն վայելել ժողովման, եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ 

ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 25;  168 / 29) 

  ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ 

թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 21) 

  , եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 5) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 21) 

  այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ 

երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն 

նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 23) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, դարձեալ է՝ զի եւ 

ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 28) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 25) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ 

քաջարութիւնն դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար 

յարձակմանց  (181 / 26) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս:  (186 / 21) 

  ն մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից  (188 / 4) 
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  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից (189 / 10) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն 

(192 / 26) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 30) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 18) 

  եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց 

գործ եւ այս է վեհեգունիս փառաց (197 / 25) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ  (199 / 17) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 14) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 16) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ 

նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել 

չուոյն:  (207 / 1) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ (209 / 30) 

  եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 
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  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ  (214 / 8) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 19) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք (217 / 28) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 29) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազ  (219 / 13) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ, որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ 

ի վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց 

հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն 

օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին 

աղօթս:  (219 / 32) 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ կէսքն 

բաղդատականք:  (221 / 18) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 25) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

  ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ ժամանակի 

տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 
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  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 7) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ 

միում դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա 

եւ ընդ երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 16) 

  եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ 

աշխարհիս վարեսցուք արհեստս (236 / 16) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ 

սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 12) 

  

ԴԱՐՁԵԱԼ/դերբայ/  - 5 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի վերայ, եւ 

առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ սրոյ 

լինէին կուր, եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային 

հալածեալք:  (210 / 22)         

Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ 

մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք 

մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 5) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն 

ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք 

զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, 

ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 34) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ 

տարակուսէին դարձեալք երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ 

կարծէին զարդէն հասումն առնել առ նոսա:  (207 / 18) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք 

անգամ եւ զինուք:  (213 / 5) 



1074 
 

  

ԴԱՐՁՈՒԱԾ   - 1 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 27) 

  

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ         - 3 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք 

պատրաստել՝ դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի 

աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն 

կամակատարութիւն եւ ծերատածութեանցն վերստին 

խնամակալութիւն:  (228 / 27) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս (62 / 31) 

  

ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵՄ        - 6 

  որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ 

ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 22) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 27) 

  այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց 

զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս  (129 / 28) 
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  Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու 

հաւանութեամբ, դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել 

զմարդիկ (194 / 16) 

  

ԴԱՐՄԱՆ        -8 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 14) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք (134 / 15) 

   յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 10) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս 

(143 / 12) 

  որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի կենցաղոյս 

մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 21) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն 

փաղաղէ դարմանս որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 21) 

  այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին 

այսպիսեօք դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 19) 

  Եւ քանչի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  

ԴԱՐՄԱՆԵԱԼ - 2 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 
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  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 2) 

  

ԴԱՐՄԱՆԵԼ    - 4 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 24) 

  անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ 

նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 17) 

  

ԴԱՐՄԱՆԵՄ   - 2 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  նմին իրի ի նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 

  

ԴԱՒ     - 3 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց  (149 / 18) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ, (246 / 2) 
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  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  

ԴԱՒԱԲԵՐ       - 2 

  արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի 

զողորմագին դաւաբեր վտանգ:  (245 / 14) 

  

ԴԱՒԱՃԱՆԵԱԼ           - 1 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն (85 / 33) 

  

ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել  (68 / 21) 

  ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 

դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 5) 

  

ԴԱՒԱՆԵՄ      - 1 

   եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ 

ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9) 

  

ԴԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած 

բարւոք յորդորման (197 / 2) 
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ԴԱՒԱՆՔ         - 2 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ 

զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ 

զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 

Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի 

իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 13) 

  

ԴԱՒԵԼ            - 1 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ 

գողութեամբ դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին  (149 / 15) 

  

ԴԱՒԵՄ           - 1 

որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  

ԴԱՒԻԹ           - 1 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր (40 / 8) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 6) 

  

ԴԱՒՈՂ           - 4 
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  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 16) 

  որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի 
դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 11) 

  իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 5) 

  

ԴԱՒՈՂԱԿԱՆ - 1 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ  (69 / 10) 

  

ԴԵԳԵՐԱՆՔ   - 1 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս (37 / 4) 

  

ԴԵԳԵՐԵԱԼ    - 2 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան  (120 / 29) 

  այլ միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն 

զաւանդս:  (122 / 5) 

  

ԴԵԳԵՐԵԼ      - 1 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար 

զեղխութիւն դեգերել:  (145 / 22) 
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ԴԵԳԵՐԵԱԼ    - 1 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ 

է դեգերելոցն յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 6) 

  

ԴԵԳԵՐԻՄ      - 2 

  որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ 

միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան (150 / 10) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս (234 / 16) 

  

ԴԵԳԵՐՈՒՄՆ - 1 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի 

բանի դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ 

իմաստասիրական բաւականութեամբ:  (223 / 32) 

  

ԴԵՂ    - 10 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

  արբոյց փոխանակ կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  գտանել արդարեւ դեղ մխիթարութեան (226 / 5) 

  որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյ  (77 / 14) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ  (144 / 18) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին   (74 / 12) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 31) 
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  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց   (76 / 15) 

  դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել 

բժշկաց (134 / 8) 

  

ԴԵՌԱԲՈՂԲՈՋ         - 2 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 22) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր 

արկածիւք զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 8) 

  

ԴԵՌԱԴԵՌ     - 1 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան 

ձեւ՝ դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան (170 / 18) 

  

ԴԵՌԱԾԱՂԻԿ           - 1 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի, եւ ես առաւել զուարճանայի 

պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 7) 

  

ԴԵՌԵՒՍ, ԴԵՌ ԵՒՍ   - 6 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 1) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

  որ դեռեւս տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 16) 

  դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ  (243 / 30) 

  դեռեւս նա յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 26) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 8) 

  

ԴԵՐԵՒԱՆԱՄ - 1 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 20) 

  

ԴԵՐԵՒԱՆՔ    - 2 

  որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան 

յառաջադեմք ելով:  (170 / 4) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով  (37 / 16) 

  

ԴԵՐԵՒԱՑԵԱԼ           - 3 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 10) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի 
դերեւացեալն ամայի անդաստանաց (33 / 4) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 
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յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 26) 

  

ԴԵՐԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ- 1 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

  

ԴԵՐԵՒԵՄ      - 1 

  ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

  

ԴԵՐԵՒՈՒՄՆ  - 2 

  որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 25) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն…  (74 / 24) 

  

ԴԵՒ     - 2 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ 

զօրէն դիւաց ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի 

(61 / 7) 

  

ԴԷՄ    - 26 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 
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  եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն 

խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի 

տեղիս, յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս 

վայրացն եւ համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով 

շքեղութեամբն:  (109 / 11) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն…  (221 / 6) 

  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 24) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար 

զառընթերակաց դէմս հաստատնոցս:  (242 / 19) 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 8) 

  եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ 

աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս 

ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 10) 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք (93 / 4) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել (101 / 23) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ  (209 / 4) 
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  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 
դէմս թշնամւոյն (210 / 13) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն (95 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք, 

որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 11) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փա  (96 / 6) 

եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ մի 

ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել (184 / 13) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել  (201 / 15) 

  

ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ      - 1 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ 

բնակելով դէմ յանդիման փափագելոյս  (186 / 4) 

  

ԴԷՄՔ  - 19 
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  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 15) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր  (87 / 33) 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի 

վերայ դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք 

գեղեցկութեամբ դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն 

կազմուածս եւ պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 14) 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց  (235 / 16) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի 

տարակարծ դիմաց վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային 

զօրութիւնքն վիճակեցան առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 7) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 9) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  այլ դադարեալք են, եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 21) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն 

փաղփաղեալ դիմօք   (116 / 3) 
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  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 9) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են  (184 / 6) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, 

եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 17) 

  

ԴԷՊ    - 24 

  եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել (53 / 16) 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, (73 / 27) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան  (103 / 22) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 35) 
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  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ (115 / 25) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս  (136 / 11) 

  որում ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք  (150 / 17) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի 
դէպ է զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 23) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ (191 / 16) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 
դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 27) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց, վասն այսորիկ 

եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ տարակոյս առ ի 

զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ հանգոյն այլոցն 

ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան, որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին 

զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ 

լինին պատուհաս:  (94 / 18) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի 
դէպն հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան 

ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս 

արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն 

ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 19) 
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ԴԷՊ ԼԻՆԻ   - 4 

Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել (53 / 16) 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, (73 / 27) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան  (103 / 22) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 

  

ԴԷՏ    - 1 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 12) 

  

ԴԺՆԴԱԿ        - 15 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն (89 / 21) 

  անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս 

սորա:  (143 / 27) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ  (146 / 33) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 19) 

  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ 

սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 
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  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ 

լուր դժնդակ, վէր սաստկութեան (239 / 4) 

  եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի 

խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց 

սատակեալ լինէր:  (67 / 18) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 18) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 20) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 29) 

  եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ անզգայացեալ 

քարանալ (61 / 14) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել 

այր, դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 11)        

եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 2) 

  

ԴԺՆԴԱԿԱԳՈՅՆ       - 9 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ 

վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ (48 / 9) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 15) 

  սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր 

տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ (56 / 21) 
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նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 6) 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն   (90 / 4) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ (235 / 18) 

  սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել (82 / 24) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս:  (87 / 4) 

  

ԴԺՆԴԱԿԱԼՈՒՐ        - 1 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 26) 

  

ԴԺՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 11 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 

վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ 

շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 16) 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց 

չարապատահ դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս 

զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 14) 
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  ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 14) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն  (106 / 12) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ (135 / 24) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 4) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա (147 / 10) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ 

ամենայն դժնդակութիւնս (74 / 26) 

  

ԴԺՆԵԱՅ        - 6 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 17) 

  վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան (128 / 19) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, 

ընդ դժնեայ ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի 

եւ աղարտանս անձինս, (192 / 5) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ 

իմաստութեամբ  (80 / 15) 
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եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն 

յայտնէր ինձ:  (189 / 25) 

  

ԴԺՈԽ            - 1 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է 

համարեալ դժոխ:  (49 / 35) 

  

ԴԺՈԽԱԳՈՅՆ           - 1 

եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 19) 

  

ԴԺՈԽԱՀԵՌ  - 5 

  որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ բանիւք վարէր   (125 / 14) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն, որ յանկարծակի 

ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն 

անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 6) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք  (189 / 3) 

  ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ հայհոյութեամբքն 

(191 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 9) 

  

ԴԺՈԽԱՊԷՍ  - 1 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 15) 
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ԴԺՈԽԱՏԱՆՋ           - 1 

  եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ  (128 / 26) 

  

ԴԺՈԽԸՄԲԵՐԱԳՈՅՆ          - 2 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 16) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ 

դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն 

(104 / 8) 

  

ԴԺՈԽՔ          - 3 

  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 
դժոխս:  (190 / 15) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ 

իմ դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  

ԴԺՈՒԱՐ         - 1 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱԲՈՒԺԵԼԻ  - 1 

  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր 

ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 5) 
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ԴԺՈՒԱՐԱԳՈՅՆ  - 1 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ 

եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, հանդերձ 

անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱԴԷՊ          - 1 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ (70 / 9) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱԺՈՒԺԵԼԻ - 1 

  դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր  (157 / 2) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱԼՈՒՐ         - 1 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 24) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱԿԻՐ           - 1 

  ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ 

եւ դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱՇԱՐԺ        - 1 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն 

ժամանակի զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, 

ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս (162 / 5) 
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ԴԺՈՒԱՐԱՊԱՏԱՀ     - 1 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, 

հերքել զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 34) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱՊԱՏԱՀՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 8) 

  

ԴԺՈՒԱՐԱՐՁԱԿ        - 1 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 34) 

  

ԴԺՈՒԱՐԵԱԼ  - 3 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 33) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ (192 / 5) 

  

ԴԺՈՒԱՐԵԼ    - 1 

  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  

ԴԺՈՒԱՐԻՆ    - 4 
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  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ 

ոչ դժուարին, այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց 

երկայն ժամանակաց (237 / 6) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 10) 

եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս 

(67 / 11) 

  

ԴԺՈՒԱՐՈՐՍԱԼԻ      - 1 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է,  (227 / 7) 

  

ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  

ԴԺՊԱՏԵՀ     - 3 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն (124 / 21) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի 
դժպատեհ յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսա (194 / 24) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  

ԴԺՐՈՒԹԻՒՆ - 1 
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  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ 

ներգործէ զդժրութիւն  (142 / 2) 

  

ԴԻԱԹԱՒԱԼ    - 2 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 8) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով 

առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 30) 

  

ԴԻԵՑԻԿ        - 1 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն (156 / 18) 

  

ԴԻԵՑՈՒՄՆ    - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել  (67 / 16) 

  

ԴԻԿԼԻԿՈՆ    - 1 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 24) 

  

ԴԻՄԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ            - 1 

   որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան 

վասն դիմադարձութեանն (48 / 23) 

  

ԴԻՄԱԿ           - 1 



1099 
 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս (137 / 13) 

  

ԴԻՄԱՌՆՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք. քանզի ոմն է նոյն 

բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ կերպարանառնութիւն:  (184 / 5) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս 

ստեղծանեմք  (184 / 11) 

  

ԴԻՄԵԱԼ         - 3 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 24) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ 

ումեմն  (214 / 12) 

  

ԴԻՄԵԼ           - 1 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

  

ԴԻՄԵՄ          - 3 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ 

ուրախութեան. (197 / 9) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 
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  յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն (204 / 3) 

  

ԴԻՄՈՍԹԵՆԷՍ,ԴԵՄՈՍԹԵՆ  - 7 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս. որ անմախասէր 

խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական ուսոյց 

ամրութիւն:  (47 / 1) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 7) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան 

ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն  (153 / 12) 

  պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ 

դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 14;  153 / 15) 

  

ԴԻՈԳԵՆԷՍ, ԴԻՈԳԻԷՍ ,ԴԻՈԳԻՆԷՍ - 4 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս 

բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 21) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս  (33 / 16) 

որպիսի ինչ. Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն 

տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 19) 
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ԴԻՊԻՄ          - 2 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 29) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ (72 / 21) 

  

ԴԻՊՈՂԱԲԱՐ            - 1 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւարելն… (160 / 34) 

  

ԴԻՊՈՂԱԳՈՅՆ         - 6 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 

  Եւ յիրաւի դիպողագոյն ասացեալ խրատաբանութիւն:  (53 / 22) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից 

վարժմամբ դիպողագոյն,  (115 / 21) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 25) 

  

ԴԻՊՈՒԱԾ     - 12 
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  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ 

յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ 

հիքութիւն:  (195 / 12) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի 

դժպատէհ դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս (193 / 24) 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ, եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել 

անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 12) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով 

իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել 

բաւական գոլ:  (224 / 7) 

թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով իւրաքանչիւր ոք իւր 

դժպատեհ դիպուածովքն (124 / 21) 

  որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն  (221 / 13) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 2) 

  եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ 

յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ 

յերագութիւն. զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի 

սիրելիս:  (95 / 16;  95 / 18) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 34) 

  

ԴԻՏԱՒՈՐԵԱԼ           - 1 
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  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ (248 / 20) 

  

ԴԻՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 10 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս 

եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ (38 / 12) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 23) 

  այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ 

վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 13) 

  որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց 

բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 30) 

  յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք լուսաւորացն զերկրպագութիւն 

մատուցանէին ի ձեռն աստուածային երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն 

համբակի, եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն 

ղամբարս:  (246 / 5) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 9) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի 

ծայրագոյն դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան (37 / 1) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ, որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ 

ժամանակք, բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 18) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի անխակ քաղցրութեամբ 

բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 8) 
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  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան (113 / 22) 

  

ԴԻՏԵԼ           - 2 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել (223 / 20) 

  

ԴԻՏԵՄ          - 7 

  որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն (221 / 13) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 18) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ (203 / 5) 

  Ուշադրեալ դիտէի (206 / 23) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի  (216 / 22) 

  այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ (219 / 18) 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն, 

որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 17) 

  

ԴԻՏՈՂԱԿԱՆ            - 1 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ 

բաղձալի արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր 

հռչակելով դիտողական համբաւով:  (247 / 29) 

  

ԴԻՏՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 2 
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  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան 

(240 / 28) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոց (69 / 19) 

  

ԴԻՐ    - 2 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել 

բնաւորեցաւ զդիր մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ 

յաղթահարեալ չքաւորի:  (182 / 20) 

  

ԴԻՒՐ  - 1 

  գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  

ԴԻՒՐԱԳԻՒՏ  - 2 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

(175 / 1) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24) 

  

ԴԻՒՐԱԳՈՅՆ  - 5 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ, եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի 

եւ դիւրագոյն անցս իւրոց պատցաստել ոտից:  (197 / 20) 
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  յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս իրաց հակառակ 

անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն 

քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  

ԴԻՒՐԱԶԵՐԾ - 2 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի տղայութենէ 

նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն, եւ մանաւանդ զի 

անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն բազմութեան եւ 

նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  

ԴԻՒՐԱԽԱՂԱՑ          - 2 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին, 

մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն,  (170 / 33) 

  

ԴԻՒՐԱԿՐԵԼԻ           - 3 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս (104 / 33) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ (195 / 7) 
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  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել 

(228 / 11) 

  

ԴԻՒՐԱՀԵՇՏԻ           - 1 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն, 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարի (237 / 15) 

  

ԴԻՒՐԱՀԵՇՏԱԲԱՐ   - 2 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝   (45 / 28) 

այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս(85 / 8) 

  

ԴԻՒՐԱՀԵՇՏԱԼԻ      - 1 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 4) 

  

ԴԻՒՐԱՀՆԱՐ  - 2 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն 

պաշտպան դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 19) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի 

գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 17) 

  

ԴԻՒՐԱՅԱՐՄԱՐ        - 3 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 21) 
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  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 24) 

բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 4) 

  

ԴԻՒՐԱՇԱՐԺ - 3 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  

ԴԻՒՐԱՇԱՐԺԱԳՈՅՆ            - 1 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  

ԴԻՒՐԱՊԱԽ  - 2 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 4) 

  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 27) 

  

ԴԻՒՐԱՊԱՏԻՐ          - 1 
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  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան 

բերեալ դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  

ԴԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ     - 1 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց, որում բաւական ահա հայրենին էր զայս 

ամենայն դիւրացուցանել զկարիս ժառանգութիւն  (92 / 13) 

  

ԴԻՒՐԱՒ          - 10 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի (46 / 18) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ 

կատարել  (74 / 20) 

այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ (76 / 27) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 21) 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն  (142 / 2) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն 

ճանապարհք դիւրաւ յարդարին ազգի մարդկան (154 / 5) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն 

միշտ դիւրաւ տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան 

մատենագրութեանց (204 / 32) 

  որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ 

ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել 

երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 
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  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի 

պահելով՝ դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 11) 

  

ԴԻՒՐԵԱԼ       - 1 

  զի կարեւոր պարենիցն 

պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 28) 

  

ԴԻՒՐԵԼ          - 2 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

  առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ 

պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 

  

ԴԻՒՐԵՄ         - 2 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 10) 

  եւ զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել 

(161 / 30) 

  

ԴԻՒՐԻՆ         - 6 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ 

յառաջնոցն:  (232 / 18) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ 

յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ 

գործոց (237 / 22) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 
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  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել (205 / 31) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն 

առնել դիւրինս, այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին 

ի փրկութիւն:  (67 / 11) 

  

ԴԻՒՐՈՒԹԻՒՆ            - 9 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր 

(180 / 4) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորչեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 25) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրաստութեան (116 / 24) 

  եւ ի վերայ երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս 

յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 9) 

  որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր 

չափաւորացն դիւրութիւն (143 / 9) 

  եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման 

սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17;  147 / 19) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարհորդացն դիւրութիւն, (147 / 21) 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 23) 

  

ԴԻՒՑԱԶԱՆԱԿԱՆ      - 1 

                   զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի 

արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 13) 

  



1112 
 

ԴԻՒՑԱԶՆ      - 1 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ  (39 / 26) 

  

ԴԻՒՑԱԶՆԱԲԱՐ        - 1 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ 

վճարումն:  (116 / 8) 

  

ԴԻՒՑԱԶՆԱԿԱՆ        - 6 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 19) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ 

զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 6) 

  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 23) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

  եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի 

ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 34) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ 

եւ զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր  (35 / 19) 

  

  

ԴԻՔ    - 1 
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  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 

  

ԴՂՐԴԵԼ        - 1 

յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ 

ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 14) 

  

ԴՆԴՉԵՑՈՒՑԱՆՄ     - 1 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, (110 / 29) 

  

ԴՆԵԼ  -  20 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 16) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 12) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն (95 / 12) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն  (95 / 15) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն  (124 / 10) 
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  մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ 

զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար 

առաջի դնել լսողաց:  (135 / 23) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ 

մերձ դնել:  (153 / 10) 

  եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ 

Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 15) 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 32) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի 

բաց դնել երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 26) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն 

մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ փոխանակ տան եւ 

ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 19) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով  (38 / 26) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի 

քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել 

մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն (53 / 1) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի 

վերայ դնելով աւարտ:  (83 / 17) 

  Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ (89 / 12) 

  եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ 

ներբողենի:  (119 / 29) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 11) 
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ԴՆԵՄ - 20 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն (153 / 20) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, (31 / 1) 

  Յետ այնորիկ դիցես զբարսն:  (71 / 15) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ (109 / 32) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ (48 / 9) 

  ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն դնէ ազին  (191 / 30) 

  որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 30) 

  դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 

եւ որ ի ճահ խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի 

պարսատիկն (210 / 12) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ 

ընկեցեալ դնի իբրեւ զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն 

անկեալ դնի մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ 

անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս 

ստացողաց:  (132 / 21) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 4) 
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  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ 

իմոցս դնի ձեռին, (191 / 9) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն (194 / 18) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 31) 

  

ԴՇԽՈՅ          - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, (64 / 13) 

  

ԴՈՂԱՄ          - 1 

ոչ յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ 

պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 32) 

  

ԴՈՂԱՑՈՒՄՆ - 1 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց (239 / 11) 

  

ԴՈՅԶՆ           - 10 

  որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 14) 
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  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց 

եւ դոյզն ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն 

փոխին կեանս:  (118 / 8) 

  եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ անագան զտածսն (143 / 23) 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ (146 / 10) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, 

որոց դոյզն ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 10) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 21) 

իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի 

կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ 

յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  

ԴՈՅԶՆ ԻՆՉ – տե՛ս ԴՈՅԶՆ գլխաբառի տակ ըդգծվածները 

  

ԴՈՅՆ  - 3 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 15) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 
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ԴՈՒ     - 56 

եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, (243 / 7) 

  «Ո՞ւր են քո գանձք»(33 / 25) 

  «Ո՞ւր իցեն քո գանձք  (34 / 11) 

  «Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 

  եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս. քանզի եթէ այդ այդպէս է, 

յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս իրաց հակառակ 

անուամբ ձայնելի:  (231 / 19;  231 / 21) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 23) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 

  բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 3) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 12) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք (74 / 23) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ (78 / 18) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք  (83 / 20) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս (84 / 23) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 
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  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 18) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, (73 / 17) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ,  (80 / 32) 

միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 22) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ 

բեմ  (92 / 1) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 19) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 25) 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան 

թէ ձեզ (75 / 5) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝  (75 / 21) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 25) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար. 

եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւնդ, զի յարաժամ 

զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն հնազանդեցելոց:  (78 / 28;  78 / 30) 

  Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  (79 / 13) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 
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Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

            

որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:   (89/4; 89 / 6) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 1)       

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 15) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից 

եւ ձեզ պատմական բանիւս:  (211 / 11) 

  հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ  (215 / 30) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 34) 

  եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք, եւ զմի 

եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 17) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից 

դորա զձեզ ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 29) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

(87 / 32) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ 

ծովու  (239 / 22) 
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այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ 

ատեան (87 / 1) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի 
ձերդ անաչառ զդա մատնեաց բեմ(83 / 18) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 25) 

  

եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 22) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ (86 / 29) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի 
ձէնջ իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան 

առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 9) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն 

ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում 

խաղաղութեան յամեսցէ եւ բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  

ԴՈՒԶՆԱՔԵԱՅ           - 10 

  եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ 

աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (31 / 3) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 2) 
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  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, 

ընդ դուզնաքեայ յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն 

(90 / 26) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ 

դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան 

բերել դրժանս:  (91 / 28) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ 

(107 / 17) 

  ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ 

կամ դուզնաքեայ խաղացումն յորձանից գետոց (199 / 30) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան 

ընդ դուզնաքեայսն ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ 

պարզամտացն լինել:  (61 / 2) 

  

ԴՈՒՆ  - 3 

  եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  (79 / 11) 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ 

անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 29) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ 

սպասաւորութիւն, յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ 

կենդանիս, բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ 

ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 25) 
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ԴՈՒՌՆ           - 4 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս 

ընդ դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան, իբրու յոյժ խռնելոց ի միասին:  (214 / 2) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 13) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 9) 

եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  

ԴՈՒՍՏՐ         - 5 

եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 

Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 
դստերէ թագաւորին լինէր  (98 / 4) 

  արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել 

որդի դստերն փարաւոնի  (98 / 23) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 21) 

  

ԴՊՐՈՑ          - 2 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան  (150 / 10) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս (234 / 16) 
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ԴՍՐՈՎԱՆՔ   - 2 

  եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 21) 

  զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 30) 

  

ԴՍՐՈՎՈՒԹԻՒՆ        - 1 

զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս 

եւ դսրովութիւն:  (141 / 11) 

  

ԴՐԱԽՏ          - 1 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 7) 

  

ԴՐԱԽՏԱՃՈՒՆ         - 1 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ 

հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց 

ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս (242 / 6) 

  

ԴՐԱԿԻՑ        - 1 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 27) 

  

ԴՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս 

ընտանեբար դրակցութեամբն (164 / 24) 

  

ԴՐԱՍՏ           - 1 
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  ուր զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից 

տնկագործիւր դրաստ (240 / 23) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 19) 

  

ԴՐԱՑԻ           - 6 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող 

մերձաւոր դրացեաց  (92 / 32) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն 

ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց 

(34 / 34) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ (32 / 29) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան (150 / 16) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկան 

(189 / 14) 

  

ԴՐԴԵԼ           - 1 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել (82 / 26) 

  

ԴՐԴԵՄ          - 2 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել (145 / 17) 
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  ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ 

յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 10) 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի 

շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 28) 

  

ԴՐԴՈՒԵԱԼ    - 1 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ (187 / 21) 

  

ԴՐԴՈՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ - 1 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ 

պատրեալ դրդուեցուցանեն  (65 / 17) 

  

ԴՐԺԱՆՔ        - 7 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի 

ուրուք դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ 

աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 11) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից  (122 / 19) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով (34 / 33) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն  աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս  (91 / 29) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ, եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ 
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անպարունակելիդ վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ 

ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, (81 / 28) 

  

ԴՐԺԵԱԼ         - 2 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, 

նենգութեամբ դրժեալ սպանանէր զթագաւորն  (63 / 24) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն (77 / 31) 

  

ԴՐԺԵԼ           - 1 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն (64 / 31) 

  

ԴՐԺՈՂ          - 9 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ (158 / 34) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն (170 / 6) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան,  (240 / 5) 

  ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 
դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 5) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 25) 
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զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել 

ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ (162 / 16) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, 

այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 27) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  

ԴՐԺՈՂՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն   (90 / 5) 

  

ԴՐԻՒ  - 1 

Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 23) 

  

ԴՐՈՇՄԵԱԼ   - 1 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան 

գրովք դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  

ԴՐՈՒԱՏԱՐԱՆ           - 1 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ 

բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  

ԴՐՈՒԱՏԵԱԼ  - 1 
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  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան 

(220 / 21) 

  

ԴՐՈՒԱՏԻՄ - 1 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 31) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս  (247 / 17) 

  

ԴՐՈՒԹԻՒՆ    - 9 

  Արդ բաժանումն այս է դրութեան:  (222 / 2) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 21) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս  (221 / 6) 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ կէսքն 

բաղդատականք:  (221 / 18) 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եւ ոմանք տեսականք:  (221 / 12) 

  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 4) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 4) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 11) 

  

ԴՒՐՈՎԱՆՔ    - 1 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, առանց 

միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն ընկալցի մրցանակ:  (63 / 7) 

Ե         415  (1495) 
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ԵԲՐԱՅԱԿԱՆ - 3 

  եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր  (209 / 27) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 3) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի վերայ, եւ 

առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ սրոյ 

լինէին կուր  (210 / 23) 

  

ԵԲՐԱՅԵՑԻ    - 4 

  թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, 

սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 6) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն (206 / 5) 

  զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, եւ 

ծառայութիւն պարտութեան եբրայեցւոցն.  (192 / 9) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս, եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 30) 

  

ԵԲՐԷԱԿԱՆ    - 1 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն 

ահի երբէական գնդին   (191 / 27) 

  

ԵԳԻՊՏԱՑԻ   - 5 
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  եւ առ հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ 

երիվարօք՝ հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր, որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 27) 

զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն 

յաչս եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ 

բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ (98 / 6) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն 

ասացեալ զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 32) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  

ԵԳԻՊՏՈՍ     - 3 

անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 29) 

այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր սպառազինութեա (100 / 31) 

                                                                                                                                      

ԵԴԵԱԼ           - 13 

  որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս 

բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 23) 
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  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի 

ահա եդեալ, պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա 

օրինակս (31 / 25) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել  (88 / 14) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ 

պարծանաց եդեալ յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի 

արութիւնն:  (100 / 20) 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս (115 / 23) 

  զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 9) 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ 

կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն 

եղիցի  (207 / 5) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի (212 / 33) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն (213 / 10) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան 

վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք  (227 / 29) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն, որք առ իւրեանցն 

մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս արկանելով յերկիր 

ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, 

ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 26) 
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ԵԴԵՄԱԿԱՆ   - 1 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք (242 / 3) 

  

ԵԶ       - 9 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ 

որ եզ անգամ կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի 

միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 19) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի 

մահուն եզոյն ուրուք ի նոցանէ, յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն 

ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 29) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (161 / 32) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ 

սիրելագոյնք. եզոյս՝ բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ 

այլք  (168 / 2) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն 

(93 / 22) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ 

այսորիկ եզոց աղունս (92 / 28) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է (180 / 25) 

  

ԵԶԱԽՄԲԻՄ  - 1 
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որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ (242 / 32) 

  

ԵԶԱԿԱՆ        - 1 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 

  

ԵԶՆ    - 1 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս 

գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  

ԵԶՈՒՆԱՊԷՍ - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես  (243 / 7) 

  

ԵԶՐ    - 6 

  որք չափին եզերբք, բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 31) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ, եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն  (207 / 5) 

ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն. (207 / 14) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն 

մարդկան յեզերն բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ 

տղայոց, երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի 

մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, (205 / 17) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 22) 
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  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն (208 / 1) 

  

ԵԹԷ    - 149 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 12) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 4) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 11) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 24;  37 / 24) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին 

խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին 

թշուառութիւնք:  (39 / 26) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց  (41 / 32;  41 / 32) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք  (42 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 
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  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն 

խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 29;  45 / 30) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս 

բերել մրցանակ (46 / 18) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս  (46 / 22) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ  (50 / 7) 

ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 20) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 5) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ 

երկասիրութեամբ  (54 / 11) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, 

եւ եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, 

եւ եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի 

գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ 

չարութիւն:  (57 / 4;  57 / 5;  57 / 5;  57 / 6) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 
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  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն 

եւ եթէ մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի 

վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել 

կատարելութեան:  (58 / 15;  58 / 15) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ հակառակաւն վարել 

ձայնիւ:  (62 / 2) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին 

գոյացութիւնքն:  (62 / 7) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 20) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն 

պատրաստութիւն, եթէ տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք 

զդաւողականն յարադրեաց խորհուրդ.  (69 / 9) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն  (69 / 17) 
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  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 7) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 14) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 11) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող  (77 / 8) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին (78 / 3) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 33) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ 

վնասակարութեանց (79 / 17) 

  զի եթէ դասալիքն, որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ 

միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց 

մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս (82 / 10) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս ինձ 

թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն 

զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 7;  83 / 9) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկան (84 / 20) 
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  զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս 

յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 29) 

  եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն 

որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս (87 / 14) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս, 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  Ապա եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստագոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք (89 / 15) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան (90 / 1) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէ (91 / 13) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 26) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 28) 
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  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 18) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 25) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 18) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն (108 / 8) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 22) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 4) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  ոչ զայլ ոք առաւել քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք 

վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, (127 / 3) 
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  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք 

համեմատեսցի, բայց եթէ միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա 

վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 7) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, 

եւ եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 23;  129 / 24;  129 / 26) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 26) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ 

ծնողս, բայց եթէ սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանա  (136 / 12) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 22) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  

Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 23) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ 

եղանէր ցոյց (137 / 29) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 17) 
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  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս…ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 21) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ 

մանաւանդ եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն  (144 / 23) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն  (145 / 10) 

  այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան 

կարօտանայ  (146 / 9) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան  (147 / 12) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն,  (151 / 4) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 29) 

  զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (152 / 1) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին (156 / 26) 

  մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի 

սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 2) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 19) 
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  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 11) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ 

յաւէտ, քան եթէ յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս 

զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 16) 

  մանաւանդ եթէ երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ 

վաղվաղակի ի կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 1) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, 

յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ 

մեղադրութիւնն:  (176 / 30;  177 / 2;  177 / 3) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ 

հասանել, եթէ մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 28) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 9) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն 

(190 / 26;  190 / 27) 

  եւ եթէ ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 
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  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց (195 / 8) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի 

երանութիւն՝ եթէ յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10;  198 / 10) 

  եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն 

անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի 

բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք  (202 / 31) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն 

եղիցի  (207 / 6) 

  որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց   (211 / 12) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց 

զուարճութիւն:  (216 / 10) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 5) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն  (221 / 6) 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի 

ինչ. «եթէ ամուսնանալի՞ 

իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14;  221 / 14;  221 / 14) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16;  221 / 17) 

  Պարզքն՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է»:  (221 / 19) 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 
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  . եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել 

իմանալ  (223 / 25) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. (223 / 27) 

  եթէ հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք 

սահմանեցան գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 20) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն   (231 / 28) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք  (240 / 10) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս տարահաճելի:  (241 / 19) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 15) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս (243 / 28) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան. եւ դառն գազանամիտս 

տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 25) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 28) 



1146 
 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (246 / 32) 

  

ԵԼ/Ք/   -34 

Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 26) 

   ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն                         խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 16) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման 

եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

այլ բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ 

ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 6) 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 6) 

  նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ թավաւաորսն երեւելագոյն 

(85 / 22) 

որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց (36 / 10) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 5) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ 

փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի թշնամիսն ելով՝ առ ի 

յիւրայոցն  (81 / 18) 
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  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, 

քաղաքասէրք ելով միշտ եւ համբուրասէրք  (84 / 17) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, 

յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, (85 / 5) 

  վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի (131 / 4) 

  տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն հմտութիւնս, որով եւ վառեալք 

փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 4) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին դիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն (177 / 1) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով   շինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 2) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 26) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 31) 

  եթէ ի զայրացմանէ գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց  (195 / 9) 

  որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 

խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 

   բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան 

յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց (233 / 5) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց 

գիտակ ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 
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  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 

զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք 

եւ զելսն իմանան:  (116 / 24) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք  (134 / 14) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 5) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման 

եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 8) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 

ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  

ԵԼԱՆԵԼ          - 3 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ 

կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն (196 / 30) 

  կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի վերայ 

հայրենի գաւառին (230 / 29) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի 

զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի 

գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 28) 
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ԵԼԱՆԵՄ         - 11 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ 

յոգոց ելանեն:  (88 / 33) 

  որում ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք (150 / 17) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ 

(151 / 20) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ 

երեխայրեացն ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին 

տաճարշ հանդերձ բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն 

սխանչելեօք:  (168 / 18) 

  որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք  (206 / 33) 

  ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ 

զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 21) 

  «ելից ի բարձրավարս արմաւենին» (183 / 3) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 

  

ԵԼԱՆԻԼ          - 1 
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  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 17) 

  

ԵԼԵԱԼ            - 7 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի (62 / 13) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ 

բերկրանօք ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով 

զմնացականն եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 11) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին (212 / 7) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 30) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց  (219 / 32) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 20) 

տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան (214 / 2) 

  

ԵԼԵՒԵԼ          - 1 

  եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 12) 

  

ԵԼԵՒԷՋ          - 1 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 33) 
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սԵԼ ՄՈՒՏ  - 1           

եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին վայելչական 

մերձաւորութիւն, մինչ ելի  մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

  

ԵԼՈՒԶՈՒՄՆ   - 1 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 14) 

  

ԵԿ       - 1 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  

ԵԿԵԱԼ            - 35 

  այլ եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 25) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34) 

  այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 30) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 33) 
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  զոր յոքունք եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին  (99 / 26) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ 

կարապետ, եկեալ հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին 

Մովսէսի:  (102 / 25) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք  (103 / 20) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 3) 

  եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն, որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ 

հոմանմանիցն երեւի տնկոց:  (105 / 21) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք (107 / 6) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 

  աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց նմանութիւն:  (107 / 21) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 32) 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ 

ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 15) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց 

(151 / 1) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս,  (167 / 5) 
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  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 23) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 20) 

եւ եկեալ զիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 1   Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով 

ասեմ…  (190 / 26) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

(195 / 22) 

  իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ հանդիպիս ինձ (199 / 3) 

  որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է  (222 / 19) 

            այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու 

ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն 

արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 25) 

  այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի 

բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 

  յորժամ գամ մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի 

յաւէտ բարկութիւն ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս 

զինուն հատուցանել ի վերայ նոցա (69 / 20) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի 

յառաջ եկեալք բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 23) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն (51 / 15) 

  հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 13) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ 

յապա եկելոց ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 19) 
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  եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի 

վերջ եկելոցս (115 / 11) 

  

ԵԿԵՂԵՑԻ      - 3 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք 

յամենայն եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ  (194 / 1) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ (197 / 12) 

  

ԵՂԱՆԱԿ        - 5 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 22) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի  (138 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 8) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  

ԵՂԱՆԵԼ         - 2 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ (65 / 25) 
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  զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ 

ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 32) 

  

ԵՂԱՆԻԼ         - 1 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու (43 / 8) 

  

ԵՂԱՆԻՄ        - 11 

  այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (241 / 1)        

Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան 

թագաւորականի եղանէր զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ 

թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 30) 

  նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 30) 

  մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 3) 

որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի զարմանալիսն մատչելով 

փոխանորդութիւն:  (168 / 24) 

Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 

  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք 

հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 28) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 6) 

Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան 

հաւուցն եղանիւր:  (248 / 33) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 
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սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ 

չունելով եղար  (73 / 29) 

  

ԵՂԱՐ  - 1 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  

ԵՂԱՐԱՄԱՅՐ - 2 

  օգնեցէք ցաւակցութեամբ անկանգնելի անկելոյս 

վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի վտանգիս 

աւաղաձայնութեան:  (240 / 3) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, 

յորդորեցից զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս (246 / 34) 

  

ԵՂԲԱՅՐ        - 7 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբա  (127 / 27) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 15) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ 

յուսացեալ եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն  (205 / 21) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, 
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իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 27) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 15) 

  

ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ          - 1 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին 

հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 16) 

  

ԵՂԲՕՐՈՐԴԻ            - 1 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 21) 

  

ԵՂԵԱԼ           - 50 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան (34 / 29) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

  նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 25) 

  ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ գնայ, եւ 

անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն (62 / 22) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին 

երեսաց,  (63 / 31) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 



1158 
 

  որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս (90 / 7) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16) 

  անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց (148 / 21) 

  եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան 

փափագողացն եղեալ հաստատեցաւ:  (154 / 14) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 3) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ  (155 / 31) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ (158 / 35) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ 

սահուն եղեալ ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (186 / 1) 

  սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն 

իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 16) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ 

անծանօթ եղեալ  (193 / 33) 
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  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց  (202 / 11) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս (205 / 7) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ (209 / 12) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 

զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 30) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք  (217 / 28) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 1) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի  (238 / 1) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան  (241 / 2) 

  վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 
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  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն, եւ երգս աստուածավայելուչս, որք ի յոյժ անդնդային 

ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն գային տեղի, յայնժամ 

խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական 

աջոյ արա (219 / 25) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող թէ 

պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ ամենեւին իսկ 

անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 27) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 9) 

  թէ եւ Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց (64 / 15) 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ 

ծովակալ եղելոց լակեդմոնացւոց»:  (184 / 13) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 10) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 15) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան  (188 / 9) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա (227 / 20) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք, դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, 

ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 11) 
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  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  

ԵՂԵՌՆԱՒՈՐ - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ  (239 / 17) 

  

ԵՂԻ    - 1 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 6) 

  

ԵՂԻԱՍ           - 1 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս  (158 / 13) 

  

ԵՂԾԱՆԵԼ      - 1 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  

ԵՂԾԱՆԵԼԻ   - 1 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 3) 

  

ԵՂԾԵԱԼ        - 1 

զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 26) 
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ԵՂԾՈՒՄՆ      - 3 

  վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք 

դատեալ լինի:  (60 / 12) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք  (60 / 8) 

  

ԵՂԿԵԼԻ         - 8 

  որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի 

լսողաց, եղկելի ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ (128 / 17) 

  ոյց եւ վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 21) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի 

եւ եղկելի (189 / 21) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի 

է եղկելիս  (50 / 15) 

  եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք հիքութեամբ:  (46 / 9) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին  (183 / 30) 

  

ԵՂՈՒԶԱԿ      - 2 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց  (126 / 2) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ 

եւ յեղուզակն բարուք  (134 / 26) 
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ԵՂՈՒԿ            - 1 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 10) 

  

ԵՂՋԵՐԱԴԵՂ            - 1 

  եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ բարձրութեամբ 

զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  

ԵՄ/էական բայ/        - 537 հաշվել 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  որ միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 21) 

Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, 

սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան, յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. 

չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս 

որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 18) 

Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 8) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ ոմանք 

խառնք:  (30 / 10) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն (30 / 11) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 14) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով (30 / 18) 

  եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 28) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք (33 / 25) 
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  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան 

օճառք են խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ 

քաջափառութեանց:  (34 / 25) 

  զի որք ի զէնս են հրահանգեալ  (39 / 9) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ, որ արժանի արդարեւ 

աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ տարօրէն չարութեամբ 

զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ իջանելով յանասնականն 

անարգելութիւն:  (42 / 20;  42 / 21) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 5) 

  «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի տոհմայինս. կարօղք են եւ զբարւոք 

ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, որբոց եւ այրեաց 

բարեմտագոյն լինել վերակացու (50 / 8;  50 / 10) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են (61 / 17) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 27) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 21) 

  հին օրինաց սովորութեան հետեւիք, որում ամենեքեան հմուտ են (78 / 21) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, (86 / 3) 

  որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 23) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան (111 / 24) 

  ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 4) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, (116 / 6) 

   վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 19) 

այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

  եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ այլ եւս 

ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 19) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի (118 / 6) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն 

մարդկանէ են խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ 

ազատանմանք լինելով մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս (118 / 25) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ 

պատճառքն են անարութեան, (122 / 13) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել 

(135 / 20) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին (143 / 17) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ (144 / 3) 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 23) 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, (151 / 2) 
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  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  երկուք այսոքիկ են (164 / 20) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք(165 / 26) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 14) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի 

խորշ են յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք  (184 / 4) 

  այլ դադարեալք են, եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք (189 / 3) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 14) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 17) 

  Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, եւ ոմանք շարալծեալք:  (201 / 10) 

ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք (203 / 33) 

որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, (213 / 22) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 20) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն (221 / 7) 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եւ ոմանք տեսականք:  (221 / 12) 
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  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ կէսքն 

բաղդատականք:  (221 / 18) 

   եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝յօրինելով հրապարակք, 

ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող 

թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ 

իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 5) 

ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 

  արութեան եւ ոչ անարութեան են ցոյցք, (231 / 29) 

բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ (232 / 11) 

որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք 

(235 / 18) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս 

իսկ ենն նոցա բարեկամք:  (117 / 33) 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ 

խառն է:  (30 / 22) 

  Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից:  (30 / 23) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 15) 

  որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 22) 

  զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, (31 / 27) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 2) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր (33 / 1) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց (33 / 3) 
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       Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ 

հաստատուն է ուսանել (33 / 8) 

Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ 

քաջագոյն է գիտելի (35 / 5) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել  (35 / 11) 

  բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան. 

որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց 

ամբարումն:  (37 / 5;  37 / 6) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ, (40 / 14) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ  (40 / 25) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 4) 
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  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն 

քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 7) 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան 

եղիցի»:  (44 / 8) 

  Արդ զանազանութիւն այս է խրատու:  (44 / 10) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց, զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 20;  45 / 22) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (46 / 33) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելիուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 21) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24) 

  արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ գիտութեան է ծայր (47 / 27) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է, (48 / 5) 

  որ է արդարեւ մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան  (48 / 32) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 
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Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ 

համարելի է եղկելիս  (50 / 15) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի  (50 / 23) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ 

յապահովութեամբ խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 1) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ. (51 / 23) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան (52 / 14)            

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ 

ամենեցուն է խաղաղութեան:  (54 / 7) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ 

երկասիրութեամբ  (54 / 11;  54 / 12) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, (54 / 22) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից 

(54 / 28) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 22) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել  (58 / 27) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 
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  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 3) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին,  (60 / 5) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ 

զեղանին  (60 / 15) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն (61 / 32) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 

  որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 24) 

  ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու  (62 / 29) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ 

տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 30)  

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 12)    

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է (67 / 8) 

Եւ զի այս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 13;  67 / 13) 

  սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն 

եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին 

հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել 

տուիչք:  (67 / 29) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ (70 / 12) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 5) 
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  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, (72 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա 

(74 / 4;  74 / 4) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

(74 / 29) 

   եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ (74 / 34) 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6;  75 / 7) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 14) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

(75 / 20) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել (78 / 4) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ կարի 

օգտակար.  (78 / 28;  78 / 29) 

Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ  տեսողաց դիւրին է (79 / 6) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 20) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել  (82 / 23;  82 / 25) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ:  (83 / 7;  83 / 7) 
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  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ, (83 / 25) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս, զայն որ ի գերութենէ 

հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ զանձեռնընտել չար 

գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (83 / 31;  84 / 1) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ (84 / 24) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 10) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 14) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է  (88 / 20) 

  կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

  նորին մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց  (90 / 30) 



1174 
 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու կարկառելոյ 

պատուհաս:  (92 / 26) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին  (95 / 11) 

  ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 30) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս 

նորայն է կատարելագոյն:  (100 / 9) 

  եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ 

առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեա (101 / 13) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն, զի նորին 

Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, 

որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (101 / 30;  101 / 32) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել (102 / 31) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, 

(104 / 6) 

եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն  (105 / 11) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 5) 
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  կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել 

ամանակաց թիւ:  (107 / 11) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ 

առաւելեալ է ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ. եւ 

արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ համանգամայն 

զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 22;  108 / 23) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, (108 / 30) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 18;  111 / 20) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա(111 / 27) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4) 

  յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 12) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 

որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2)         

Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր 

սորայն է պատմութիւն (113 / 27) 

  կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ արտայայտ 

զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել սահմանաւ:  (114 / 6;  114 / 7) 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ  (116 / 18) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան, եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք 

գտանին իսկ որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն (116 / 27) 
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  բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 8) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան.  (118 / 20) 

  Իսկ սա տուիչ է խաղաղութեան:  (118 / 24) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել. զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ 

խաղաղութեան է գործակ եւ մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ 

կարգի  (118 / 30;  118 / 33) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան (119 / 16) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի 

օրինօք:  (120 / 31) 

ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ. 

(120 / 35) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 13) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ  (130 / 16) 

  ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 
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  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու է, զի 

ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց 

մարդկան:  (131 / 10;  131 / 11) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս  (133 / 13) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի (133 / 21) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս 

(133 / 26) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 8;  136 / 8) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է (136 / 11) 
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  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն բնաւորականաւն 

անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով, յորում է այլագոյնս 

կեղծաւորեալ դիմակս, (137 / 9;  137 / 11;  137 / 12) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել 

պէտս  (137 / 19;  137 / 20) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, (137 / 32) 

Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (138 / 34;  139 / 1) 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն  (139 / 6) 

  , որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի դաւող 

ներգործութիւնն:  (141 / 25) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 17) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ 
է թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու յանարութիւն:  (145 / 14) 

հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

  ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն:  (147 / 9 

յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 7) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն 

տապալ  (150 / 6) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան (150 / 16) 
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  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 21;  150 / 22) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ (151 / 3) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս,  (151 / 33) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս 

յարարկանելով,  (153 / 4) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք,  (153 / 8) 

պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել  (153 / 14) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ 

պատճառաւ է:  (153 / 16;  153 / 18) 

  այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

  երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ, թուի թէ անսուտ 

համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ պատշաճ 

բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 27;  156 / 28) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ  (158 / 2) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ 
է զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 14) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  որոյ գեղեցիկն է ախորժակ (165 / 11) 
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  ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, (166 / 17) 

              Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ 

զփոյթս՝ ի նաւօքն ճանապարհորդել  (171 / 3) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 2) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս:  (176 / 13) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս(176 / 19) 

  դարձեալ է՝ զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական 

կայանն:  (176 / 28) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 33) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 25) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով,  (180 / 28) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ 

վայելչականին:  (181 / 18) 

  Առ որով իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց 

(181 / 25) 
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ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջայայտ է  (182 / 13) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք. քանզի ոմն է նոյն 

բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ կերպարանառնութիւն:  (184 / 4) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են  (184 / 6) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք (184 / 17) 

  Արդ՝ բաժանումն այս է բարառնութեան:  (185 / 14) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 34) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս (188 / 21) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն (188 / 27) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա (189 / 17) 

  բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն (190 / 19) 

Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս  (190 / 34) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ (191 / 16;  191 / 16) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան  (195 / 25) 

  եւ այս է վեհեգունիս փառաց  (197 / 26) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից (198 / 25) 

  զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս, (199 / 7) 
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  երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ վերագոյն 

դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 13) 

  միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 22) 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 15;  201 / 16) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 4) 

  Աստանօր յատուկ իրիս է այցելութիւն:  (221 / 5) 

  Պարզքն՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է»:  (221 / 19) 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  Արդ բաժանումն այս է դրութեան:  (222 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3;  222 / 4) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 
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  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 14) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 22) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք (225 / 30) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել  (227 / 8) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 14;  227 / 15) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս  (228 / 8) 

վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 14) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 22) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք աստուածային 

օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ ամենայն 

անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 28) 
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  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, 

(230 / 31) 

այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան (231 / 5) 

  այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ (231 / 14) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 21;  231 / 21) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 22) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ 

զարդարի:  (232 / 5) 

  յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ 

յառաջնոցն:  (232 / 17;  232 / 18) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն, կրկին 

արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ  (232 / 35;  233 / 3) 

  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան (233 / 10) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան 

մասն է մահու եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի 

զմարմինս մարդկան»:  (235 / 33) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17) 
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  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 26) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց   (247 / 30) 

բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2)    

Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 1) 

  բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 23) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք (198 / 11) 

Աստանօր գործ էր գանն (30 / 21) 

զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2;  62 / 3) 

նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 5) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն (64 / 13) 

  որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր խրախալից 

խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել 

բարկութենէ:  (66 / 22;  66 / 23) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի տղայութենէ 

նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն, եւ մանաւանդ զի 

անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն բազմութեան եւ 

նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 25;  66 / 27) 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն 

անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել 

կորանս:  (67 / 27) 
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  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ 

անօգտակարագոյն էր թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն 

խարդաւանացն  (67 / 33) 

  «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ ոչ:  (68 / 30) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 18) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 6) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, եւ զչար գործն 

յաճախէր. եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն 

ի գործս խառնակութեանն. եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ 

սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 9;  73 / 10)       

զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել, թէ էր օգնեալ 

կարողութիւնն (77 / 24) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 2) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն  (92 / 12) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք, եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք, եւ զգուշացեալ 

այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի նոցունցն երթեալ 

դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին. եւ նա 

պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, որպէս պարտ 

եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 25;  100 / 30)       
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  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 17) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 

  եւ արժանն էր մովսէսականն վարել օրինօք (126 / 8) 

  որ ամենեւին պատշաճագոյն էր, (137 / 29) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ 

յեղանակի  (138 / 18) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 9) 

  ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 23) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 16) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն (190 / 2;  190 / 2) 

եւ երանի թէ յայնէր ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք (198 / 22) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, 

եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 10;  202 / 12) 
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  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ 

տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն. այլ նա ոչ նոյնպէս 

յաւէժամնայր:  (207 / 8) 

  եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, այլ բաւական 

հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 16) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս 

հասաւ  (246 / 23) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս 

հասաւ. չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24) 

  «Ո՞ւր իցեն քո գանձք»,  (34 / 11) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ 

անփութասէրք իցեն (37 / 11) 

ուր իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա 

Սպարտայ:  (39 / 5) 

  եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք (87 / 14) 

  եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 34) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 25) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու 

(191 / 22) 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան. եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն 

զայնոցիկ համարել, ուր յարացեալ ի նոսին եւ 

նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ շքեղութիւնք:  (218 / 25;  218 / 28) 
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  Եւ Պիթագորաս «ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ»(30 / 15) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն 

(39 / 14) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն 

կազմոութեամբ իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն 

կարեն յինքեանս բերել մրցանակ  (46 / 19) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով 

(53 / 23) 

ո՞ւմ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 18) 

              այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ 

եթէ մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան, (58 / 16) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան (61 / 24) 

  

վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ (74 / 13) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան 

եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել (92 / 4) 

  եւ այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի:  (99 / 11) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի (113 / 32) 

  միթէ ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի (136 / 29) 

  իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 2) 

  որպէս թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 27) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 5) 
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  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ 

գնդաձե՞ւ իցէ երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել   (225 / 19) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի 

ձէնջ իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան 

առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 9) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն 

չար  (88 / 27) 

  

ԵՄ /օժանդակ բայ/ -68 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 25) 

      որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ 

փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 3) 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան  (148 / 19) 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

Եւ ասացեալ է այսպէս, (30 / 9) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով, 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ 

արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է 
համարեալ դժոխ:  (49 / 35) 
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         Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ. (50 / 7;  50 / 7) 

         Զորրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել  (50 / 17) 

  կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է ճառել 

բանիւս:  (51 / 21) 

«Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան (55 / 11) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան 

զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

եւ ոչ ոք անգիտանայ, զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս 

զջերմեռանդն գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

  

  

Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր 

ստութեամբ է զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ 

մասամբ զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 

  միշտ չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 7) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 9)       

Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 4) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 
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Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս (113 / 6) 

Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն ընդհանուր 

համբաւեալ (134 / 1) 

    որոց դոյզն ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:      (147 / 9;  147 / 10) 

  անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան 

տրտմութեամբք պատանդեալ է, (147 / 25) 

Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ 

ինքեան խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ 

գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 8) 

Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատենից  (168 / 11) 

  հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ առնուլ է, (190 / 27;  190 / 28) 

  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի  (227 / 26)       

Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն  (136 / 21) 

Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ  (196 / 6) 

Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց 

(190 / 5)       

վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ (34 / 6) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել (42 / 31) 

Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 30) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 
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Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն ամբարշտութիւն 

եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա (77 / 33) 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ (81 / 1) 

որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել (81 / 17) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ (82 / 7) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ (82 / 19) 

  նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 11) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր 

ինքեան գալ էր, չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս (101 / 22) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 22) 

Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ ըստ 

հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29)       

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ (214 / 8) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 6) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն 

զայն էր տեսանել՝  (218 / 4) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ  (220 / 15) 

  եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց (198 / 8)         

այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 
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եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց  (227 / 12) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  

ԵՆԹԱԴՐԵՄ- 1 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի (135 / 10) 

  

ԵՆԹԱԴՐՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  «Ի գալ պարսկացն խորհէին լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք 

պարսկացն՝ ենթադրութիւն գործէ:  (221 / 9) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն 

եւ ենթադրութիւն:  (221 / 11) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 4) 

  

ԵՆԹԱԿԱՅ     - 2 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (247 / 30) 

  

ԵՆԹԱՁԳՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 13) 
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ԵՆԹԱՐԵԳԱԿՆ          - 1 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան 

ընդ ենթարեգակամբս:  (198 / 33) 

  

ԵՊԵՐԱՆՔ     - 3 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս 

ըմբոշխնեցի եպերանս:  (244 / 25) 

  մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի թշուառութիւնն 

յանգեցաւ (127 / 3) 

  

ԵՌԱՄԱՍՆԵԱՅ          - 1 

  մինչ զի կարողութիւն է առ մի մի այզլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել 

ամանակաց թիւ:  (107 / 11) 

  

ԵՌԱՑՈՒՄՆ    - 1 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ 

ծովածուփ եռացումն մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան 

ալեացն:  (170 / 31) 

  

ԵՍ       - 177 

  , «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 22) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն (125 / 8) 
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  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 11) 

  ես փորձեցայց անցանել բանիւ:  (147 / 10) 

եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից 

ապագովել ի բնաւ մասանց:  (147 / 29) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 2) 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին 

մախանս  (187 / 10) 

  սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն 

խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 21) 

  եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, իբրու ոչ այլ ինչ 

յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ յանտանելի տեղի 

չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  որով ես հասանէի՝ փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն (190 / 2) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին,  (195 / 33) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի 

երջանկութեամբ  (198 / 13) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց 

(202 / 10) 
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  եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ 

զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց 

այսպէս:  (209 / 9) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի (213 / 28) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան  (214 / 2) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն (216 / 15) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 5) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան (240 / 24) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

   եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ, եւ այժմ համանգամայն 

ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ մնացի:  (241 / 3) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (241 / 32) 

յորմէ ես նախաշխարհօք յաստուածաշնորհ տարագրեցայ 

ժառանգութենէ:  (242 / 12) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 1) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

եւ ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 9) 
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  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան, (244 / 13) 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 

եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 30) 

եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 3) 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն 

ղամբարս:  (246 / 7) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 7) 

  վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղանչական անձնէ (89 / 12) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն (103 / 17) 

   սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ ասացելովքս յիշատակել եւ 

զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 15) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17) 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական 

հաւատն իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից 

անվհատելի կամօք:  (190 / 20) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ  (192 / 5) 

  Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն (204 / 25) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն (208 / 18) 
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  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 12) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն (213 / 14) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն (215 / 28) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 19) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել 

անուն  (240 / 30) 

  լսող եղեալ իմ խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան (241 / 2) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 3;  242 / 4) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն  (242 / 5) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ 

յաղագս իմ վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 9) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի 

վերայ իմ դժոխք  (242 / 16) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 18) 
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  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 27) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի 

վերայ իմ հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին 

ընձեռէին:  (244 / 11) 

  տարածեցի ի վերայ իմ մութ անհնարին հանդերձ ողորմագին 

արկածիւք:  (244 / 20) 

  որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց (245 / 22) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին  (246 / 20) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ, եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի 

հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն 

չարեաց, պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց. 

ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 25;  246 / 27) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն (247 / 1) 

թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ 

զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 2) 

ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն 

ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ 

ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 9) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 



1201 
 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ (96 / 2) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 18) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 25) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 8) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք   (154 / 8) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 3) 

  լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 24) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս  (187 / 12) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր բարեաց 

եւեթ զուարճանայի յուսովք, եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ 

յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 

  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 
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  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 26) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ծանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 31) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 20) 

  եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ 

կատարի:  (195 / 6) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ 

հանդիպեցար ինձ՝ (195 / 22) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 2) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ (199 / 3) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն (206 / 16) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն (211 / 4) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 30) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

(217 / 12) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 17) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն (233 / 15) 
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  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ (239 / 8) 

  եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի եւ զանզրաւ 

հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր (240 / 15) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 19) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ (240 / 22) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք  (241 / 6) 

  թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք (241 / 23) 

զոր եւ ինձ օրինադրեաց. (242 / 27) 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ 

տակառապետէին ինձ,  (244 / 13) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն 

նուագս:  (244 / 18) 

  եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց  (244 / 21) 

  որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 3) 

  եւ ստուերք մահու ժամանեցին ինձ, (246 / 21) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս 

հասաւ  (246 / 24) 

զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 32) 

եւ եկեալ զիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187         
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եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանել  (197 / 21) 

  որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ 

քան զիս (198 / 12) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ  (241 / 22) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ 

անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 8) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 29) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից (245 / 17) 

  եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 22;  246 / 22) 

որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24)        

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից 

յառաջիկայսն ինէն գովութիւն Աստուծոյ  (194 / 12) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս (199 / 15) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 
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  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ 

առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 24) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 28) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն (185 / 23) 

  եւ ոչ այլուստ ուստեք  յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս (192 / 13) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ 

հեռանայ յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս 

մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 32)      

եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

  զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 3) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ 

զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 29) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 7) 
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  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս (243 / 30) 

  սակայն մեք առանց քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք  (69 / 4) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք  (130 / 22) 

  եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել 

ձեռանէ:  (82 / 17) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց  (45 / 21) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս 

իսկ մեզ հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 21) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, (50 / 7) 

ո՞ արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն  (54 / 6) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 8) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս  (90 / 8) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 29) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 6) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 3) 

  մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ 

զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար 

առաջի դնել լսողաց:  (135 / 21) 
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  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ  (52 / 2) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ 

զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի 
մէնջ բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 11) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք 

(134 / 26) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ 

(237 / 22) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց 

շուրջ զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել (187 / 32) 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 4) 

  շրջապարեցաւ զինեւ եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց (244 / 21) 

  պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց  (246 / 27) 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան 

(240 / 27) 

  

ԵՍԱՒ   - 1 
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  բայց եթէ միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի 

գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 8) 

  

ԵՍԻՈԴՈՍ      - 1 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն 

պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ յամենավայելիուչն քերթողաց պարս, 

արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 8) 

  

ԵՍՔԻՆԷՍ       - 5 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զԵսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա 

յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն 

առ Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 15) 

  

ԵՏԵՂ - 4 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով (207 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ (72 / 5) 

որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 2) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 
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ԵՐԱԳ  - 2 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ 

կամ երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընկենու 

յանարութիւն:  (145 / 14) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն 

եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստից գործս:  (110 / 31) 

  

ԵՐԱԳԱԳՈՅՆ - 3 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու կարկառելոյ 

պատուհաս:  (92 / 26) 

  եւ ի վերայ երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս 

յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 9) 

  

ԵՐԱԳԱԶ        - 1 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին 

յանկարծադէպ յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ 

յոյժ անզերծանելիք մնալով:  (215 / 15) 

  

ԵՐԱԳԱՇԱՐԺ - 1 

  թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն 

անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 10) 

  

ԵՐԱԳԱՊԷՍ   - 2 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ 

արուեստակելով երագապէս զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն 

կատարելութիւն:  (232 / 14) 
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  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 8) 

  

ԵՐԱԳԱՎԱԽՃԱՆ       - 1 

եւ թերեւս հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 16) 

  

ԵՐԱԳԱՓՈՓՈԽ  -2  

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք 

եւ երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  

ԵՐԱԳԵՄ        - 1 

ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստագոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 16) 

  

ԵՐԱԳ ԵՐԱԳ  -   1 

   Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի 

յառաջադէմսն  (156 / 11 ) 

  

ԵՐԱԳՈՒԹԻՒՆ           - 7 

  եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 4) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 8) 
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  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ 

զթեթեւաշարժ երագութեան երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 15) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն 

թուէր երագութիւնն  (215 / 5) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս 

կրթութիւն՝ զերագութիւնն:  (150 / 4) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով 

եւ զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  

ԵՐԱԶԱԿԱՆ   - 1 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 24) 

  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ          - 3 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 14) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս 

երգոց  (219 / 28) 

  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն,  (218 / 1) 

  

ԵՐԱԽԱՁԳՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք եւ 

մղեն երախաձգութեամբն սանձակոծելով զկզակս  (131 / 32) 

  

ԵՐԱԽԱՅ        - 1 

  որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ 

գտանին վերջացեալք:  (50 / 2) 

  

ԵՐԱԽՏԱՀԱՏՈՅՑ    - 1 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  

ԵՐԱԽՏԻՔ     - 1 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ 

ազգաց յազգս:  (233 / 6) 

  

ԵՐԱԿ  - 1 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեանն որպէս 

ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով առուս, 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 1) 

  

ԵՐԱԿԼԷՍ       - 3 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս  (65 / 19) 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 27) 
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  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի 

մատանւոյն  (65 / 33) 

  

ԵՐԱՄ  - 15 

երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14;  248 / 14) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

   յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն 

խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի բազմաւորական թռչնոցն երամոց (217 / 31) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս  (247 / 17) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի 

յոքնազան երամոցն աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ 

յոյժ բառացի:  (122 / 23) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան 

զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 27) 

   մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան զթռչնոցդ երամս, (113 / 13) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ 

յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 15) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց 

կենդանեացդ երամս յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ  (121 / 9) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ 

հաւուցդ երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ  (122 / 25) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ 
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զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 24) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն (248 / 7) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 15) 

  

ԵՐԱՄ   ԵՐԱՄ  - երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14) 

  

ԵՐԱՆԱԼԻՑ    - 1 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ, եւ ես ի զանազան եւ ի 

բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, յաւէժ բարօրութեամբ 

յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ որակայեղց 

վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ զուարճացեալ:  (240 / 22) 

  

ԵՐԱՆԱՒԷՏ     - 2 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 24) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 22) 

  

ԵՐԱՆԳ           - 5 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 26) 
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  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս  (121 / 23) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք 

զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 20) 

  

ԵՐԱՆԵԱԼ       - 1 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 3) 

  

ԵՐԱՆԵԼ         - 3 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան 

առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 20) 

Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ սովորութեանն 

     իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ 

միոջէ     վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ   նախամարգարէին:  (96 / 26) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս ըստ 

նորայն     վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս եւ 

հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 13) 

  

ԵՐԱՆԵԼԻ       - 8 

Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ 

զերիցս երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս,          
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Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ 

եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալք՝ 

երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու մարգարէից 

մեծն Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 10) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 30) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք (226 / 30) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

..(59 / 2) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 15) 

  

ԵՐԱՆԵՄ        - 2 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն 

մէտ երանեսցիս:  (248 / 6) 

  եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս 

եւ երանեցայ ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9) 

  

ԵՐԱՆԻ ԹԷ     - 2 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց  (190 / 5) 

  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 
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ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 12 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւեգոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք, եւ յամենայն 

ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ պարծանաց տանել 

բարեհամբաւութիւն (35 / 22) 

   եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ 

ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 10) 

  եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ (216 / 6) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 26) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 31) 

այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 5) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11) 

  Զոյց միանգամայն համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս 

ասացի, զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան 

եւ յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1) 

  որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 22) 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝   (187 / 7) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10) 
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ԵՐԱՇԽԱՒՈՐ - 1 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  

ԵՐԱՍԱՆԱԿ    - 1 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք  (149 / 3) 

  

ԵՐԱՍՏ           - 1 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 24) 

  

ԵՐԲ    - 1 

եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ 

(91 / 6) 

  

ԵՐԲԵՄՆ        - 34 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի (31 / 28) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 17) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն 

աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր 

բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ զոմն երկրազոյզ 

վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 20) 
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  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն (77 / 31) 

որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ 

հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, 

եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 29;  97 / 30) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն (106 / 1) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (114 / 33) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 28) 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ 

իւրումն ստացողի  (132 / 24;  132 / 25) 

   որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն  (133 / 16) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի (136 / 12) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն բնաւորականաւն 

անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով (137 / 9;  137 / 11) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն 

առաքէր երբեմն ժամանակի:  (178 / 25) 

  որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի 

բանսն. (191 / 24) 
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  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 14) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ 

վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 12;  199 / 13) 

եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ յաւէտ 

ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան իմն 

արժանաւորս կարգի:  (199 / 33) 

  զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 12) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան 

պատահեաց երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ 

նկարագրութեանն արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 9) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 31;  217 / 32) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով 

իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել 

բաւական գոլ:  (224 / 3;  224 / 6) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 15) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. (236 / 9;  236 / 9) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ 

քան զերբեմն Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի 

գետոց եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ 

գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 29) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 
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դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11) 

  

ԵՐԲԷՔ            - 24 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 17) 

  որ ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս (54 / 29) 

  եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 28) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի  (62 / 12) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք 

հասեալ երբէք զեղանիցին ի մարդիկ (62 / 18) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն 

իմաստութեամբն ոչ երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով 

իրացն հանդիպել եւ ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 16) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել (78 / 4) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 1;  92 / 3) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ, որոց ի 

յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ գձուձք եւ 

խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին. եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ 

անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն  (105 / 11) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10) 

բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 
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  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ 

(115 / 27) 

  զոր ոչ ասացին բնական գեղեցկութիւն երբէք (126 / 24) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, (134 / 15) 

  ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք  (150 / 30) 

  եւ ոչ առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 15) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք (200 / 11) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս(226 / 3) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց (226 / 12) 

  այլ ոչ անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն  (226 / 21) 

  եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք 

երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս 

աղիտիցն:  (229 / 25) 

  

ԵՐԳ    - 7 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (218 / 1) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին 

նուագս երգոց (219 / 29) 
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որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ 

զցնծութեան երգս:  (113 / 14) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 21) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն, եւ երգս աստուածավայելուչս (219 / 23) 

  

ԵՐԳԱԲԱՆԵԼ  - 1 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 15) 

  

ԵՐԳԱԿԻՑ      - 1 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի 

ընտրի, երգակից լինելով գովաբանել զսոցա անվթար 

նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  

ԵՐԳԵԱԼ         - 1 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս 

լինելութեանն երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ 

պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն 

շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 11) 

  

ԵՐԳԵԼ            - 3 

  զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել անվայելչական 

պատմութիւն:  (211 / 21) 

հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

(55 / 29) 
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ԵՐԳԵՄ           - 2 

Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին  (183 / 6)           

եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 29) 

  

ԵՐԳԵՑՈՂ      - 1 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 1) 

  

ԵՐԵԶ  - 2 

  եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  

ԵՐԵԽԱՅՐԻՔ            - 1 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 17) 

  

ԵՐԵԿՈՅ         - 1 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

  

ԵՐԵՄԻԱՍ      - 1 
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  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա(133 / 14) 

  

ԵՐԵՍ  - 11 

  որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 32) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ 

այժմ   զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք (74 / 16) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց  (148 / 3) 

  այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց 

լինել երեսաց, (193 / 9) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս  (129 / 29) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ  (102 / 22) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ 

պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ, եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն 

զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 10)       

եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 33) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ (93 / 14) 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 4) 

  

ԵՐԵՍԱՆԱԿԱԿՈԾԵԱԼ         - 1 
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  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է  (88 / 18) 

  

ԵՐԵՍՆԱՒՈՐ  - 1 

ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  

ԵՐԵՍՆԵՐՈՐԴ          - 1 

  երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի 

կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 1) 

  

ԵՐԵՐԵԱԼ       - 1 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի  (188 / 2) 

  

ԵՐԵՒԱԼ          - 1 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 

  

ԵՐԵՒԵԱԼ       - 15 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք հիքութեամբ:  (46 / 9) 

  եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 16) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 7) 
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  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս 

զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս 

թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 24) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում 

ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 25) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 33) 

  ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 17) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ 

դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 21) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք 

դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն 

ճանաչի  (140 / 15) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց (168 / 31) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  ոչ ուրեք երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս 

ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն 

հոյլս:  (214 / 27) 

  եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել 

ձեռանէ:  (82 / 17) 

  

ԵՐԵՒԵԼ          - 4 
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  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 12) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

  եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն 

եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 26) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ 

գեղեցկաթոյրն երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ 

տանի զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 25) 

  

ԵՐԵՒԵԼԱԳՈՅՆ         - 6 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն. (85 / 22) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ 

միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

  եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ անցեալ 

սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք 

միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ 

(227 / 2) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 24) 
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ԵՐԵՒԵԼԱՊԷՍ           - 2 

հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 26) 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս 

ածելով երեւելապէս զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  

ԵՐԵՒԵԼԻ       - 12 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք  (240 / 2) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 23) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան (34 / 24) 

վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին, երեւելի է՝   (156 / 27) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 12) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, (205 / 16) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 8) 

  զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհացն դիւրութիւն եւ սփոփանս 

օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի 

դիւրութիւն:  (147 / 17) 
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  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ  (222 / 19) 

  

ԵՐԵՒԵԼՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ 

ըստ երեւելութեան կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ 

յղփանալ  (218 / 20) 

  

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ     - 2 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք  (101 / 11) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (209 / 34) 

  

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 4 

  եւ այլ յաւէտ անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ 

բերս:  (96 / 11) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ դիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ (187 / 19) 
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  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ 

երագութեան երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 15) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ 

զանձանց երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 20) 

  

ԵՐԵՒԵՑՈՒՑԵԱԼ       - 2 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 18) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  

ԵՐԵՒԻՄ         - 50 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 24) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան (177 / 16) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 2) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 10) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին (225 / 33) 

  եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս 

մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն 

կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ կուսէն (241 / 28) 
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  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ 

բանիս երեւեցան փարթամութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեա (173 / 13) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

(183 / 21) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի 

աղաւնեացդ երեւեցաւ ազգ:  (122 / 7) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 32) 

  որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ իրաւանցն 

չարիս (133 / 10) 

   իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 13) 

  որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական ծանօթութեամբն (206 / 16) 

  որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց եւ ընդ նոսին 

մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 13) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուածով    (216 / 29) 

որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ 

անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 24) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 
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  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս. եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ 

մարդկան եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 2) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 15) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց (104 / 17) 

  որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ 

հոմանմանիցն երեւի տնկոց:  (105 / 23) 

եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի  (112 / 26) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ 

պատերազմացն երեւի գործ, (114 / 29) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 14) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս (148 / 27) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 30) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում 

ժամանակին երեւի նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ 

յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք (158 / 6) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 10) 
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  երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս 

գալ երեւի մշակականս  (164 / 1) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով 

արդարութեամբ երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն 

սերմանիսն համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս 

(167 / 13) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն (170 / 17) 

  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն 

վնասուցն երեւի:  (180 / 27) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ (191 / 4) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ 

սքանչելի երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 5) 

  այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 20) 

  ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք (150 / 29) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել (167 / 20) 

  Անհամարք ի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 22) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ  (183 / 10) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 10) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն  (130 / 23) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, (88 / 30) 
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  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ շատ եւ եթէ 

սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց թէ դոյզն չերեւի ի 

դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ 

արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 10) 

  

ԵՐԵՒՈՅԹ      - 8 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին 

կախաղանելով երեւոյթ ձեւովն:  (127 / 2) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 2) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն 

նորոգագործ երեւութի՝ արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ 

ելուզմունք բարունակացն ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 13) 

զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով 

երկրագործքն  (104 / 22) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կոր  (141 / 29) 

ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 20) 

  

ԵՐԵՒՈՒԹԱՆԱՄ        - 1 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 25) 
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ԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն 

միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց  (138 / 7) 

  

ԵՐԵՒՈՒՄՆ     - 4 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն   (106 / 23) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս 

նշանաւոր երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն  (31 / 26) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

  

ԵՐԵՔ  - 15 

  

  եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, որչափ 

գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 20) 

  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան (144 / 20) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 5) 
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  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 20) 

  բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիս ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 19) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք (184 / 4) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն 

(224 / 28)         

զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (112 / 23) 

  այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ 

գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի 

կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 1) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 17) 

Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  

ԵՐԵՔԱՄՍԵԱՅ          - 2 
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  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 10) 

  

ԵՐԵՔԱՐԻՒՐ  - 2 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք (203 / 10) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 16) 

  

ԵՐԵՔՊԱՏԻԿ            - 2 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան 

ձեւ՝  (170 / 17) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  

ԵՐԹԱԼ           - 8 

  երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ 

անցուցանել ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 10) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 27) 
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  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ եւ 

յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ 

զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (40 / 1) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան (58 / 18) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 20) 

եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց 

հուպ երթալով, հաստատ գիտեմ (200 / 4) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  

ԵՐԹԱՄ          - 11 

որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս,  (139 / 31) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ (146 / 14) 

  եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ 

(214 / 12) 

երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց (198 / 26) 

  զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով 

(122 / 1) 

եւ ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց  (148 / 4)    
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յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս նորա երթիցեն դաւանք 

(190 / 13) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 3) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  

ԵՐԹԵԱԼ        - 24 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին 

ձաղանաց երթեալ տարցի մրցանակ:  (48 / 18) 

եւ միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 25) 

  ի սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով 

տանին կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 5) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ 

վայրս  (114 / 26) 

երթեալ ի յառաւելն փոխին կեանս:  (118 / 9) 
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  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին 

մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 28) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ 

զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք 

պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (147 / 1) 

  եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ (188 / 28) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 32) 

  այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 26) 

  այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

   սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս  (231 / 19) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յ (183 / 10) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 14) 

  

ԵՐԹԵՒԵԿ      - 1 
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  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

  

ԵՐԻԶՈՒՏ ՎԱՅՐՔ     - 1 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ 

յամենեցունց երիզուտն վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ 

ահա զուգահաւասարք (140 / 28) 

  

ԵՐԻՎԱՐ         - 8 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն  (46 / 19) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 5) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս 

եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ 

(210 / 3) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ 

ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ  (207 / 14) 

  եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն հոգացեալ 

ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

  մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ 

անհամար երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 24) 

  կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ հետեւակօք, պէսպէս բերելով 

մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ 

պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն (205 / 27) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք 
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եւ երիվարօք՝ հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր 

  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ - 1 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ 

տղայոց, երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի 

մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 18) 

  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ  - 1 

եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ  (87 / 6) 

  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 17) 

  

ԵՐԻՑԱԳՈՅՆ - 3 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 30) 

  երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ 

մինչ իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 34) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ 

եւ զերիցագոյն գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  

ԵՐԻՑԱՑՈՒՑԵԱԼ       - 1 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն  (106 / 33) 
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ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս 

գոյիցն  (108 / 15) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն գովանաց 

մրցանակ:  (33 / 17) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 14) 

  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 6) 

  

ԵՐԻՑՍ           - 6 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս  (50 / 15) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի, վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն 

բարիք լուսագեստ մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի 

եւ յուսալի արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 10) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 30) 



1245 
 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 30) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց 

եւ զերիցս երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 20) 

  

ԵՐԿ    - 4 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու,  եւ վտանգէ մահու յատուկ աստուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:(236 / 4) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա (111 / 26) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 6) 

  որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  

ԵՐԿԱԴԻՏԱԿ - 1 

  Ո՜ խաւար թանձրատարած 

կորացուցիչ երկադիտակս զգայարանցս:  (245 / 4) 

  

ԵՐԿԱԴԻՏԱԿ  ԶԳԱՅԱՐԱՆՔ  -  տե՛ս ԵՐԿԱԴԻՏԱԿ գլխաբառի տակ 

  

ԵՐԿԱԹԱԿՈՒՌ          - 1 

  եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, սակս որոյ 

ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի 

վանումն թշնամեաց  (243 / 8) 

  

ԵՐԿԱԹԱՊԻՆԴ         - 1 
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  եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր 

կապանօք:  (126 / 31) 

  

ԵՐԿԱԹԻ        - 2 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի 

կապարանի երկաթի շղթայս (150 / 3) 

  

ԵՐԿԱԿ           - 2 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 4) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ 

կաճառի յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ (75 / 22) 

  

ԵՐԿԱԿԻ         - 2 

  այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի արուեստիւ 

զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 32) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  

ԵՐԿԱՅՆ         - 6 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ.   (69 / 10) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ 

ցայժմ երկայն ձգեալ ժամանակաւ, եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ 
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յայտնեցաւ անպարունակելիդ վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի 

ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 21) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է 

հայցուածոցն  (190 / 27) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց 

մարմնոց երկայն ժամանակաց (237 / 6) 

  եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի եւ զանզրաւ 

հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի (134 / 7) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱԳՈՅՆ        - 7 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ երկայնագոյն ամանակաւ, 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան 

կատարելութեան  (37 / 5) 

  որք թէպէտ եւ երկայնագոյն ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս 

ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 20) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 7) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ 

փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ 

զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ 

կարճառօտութեան չափովքն, եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն 

շարագծելով բանս, զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն 

կացուցին լսողաց:  (55 / 23) 
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  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին 

(211 / 30) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱԿԵՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 6) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱՁԻԳ          - 1 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 13) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱՄԻՏ          - 1 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր  (188 / 5) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱՄՏԵՄ       - 1 

  դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ  (243 / 30) 

  

ԵՐԿԱՅՆԱՄՏՈՒԹԻՒՆ          - 4 

   սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց 

դնել երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 26) 

  որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ 

ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 

շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք  (241 / 23) 

  դեռեւս նա յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեանս (245 / 26) 
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ԵՐԿԱՍԷՐ       - 2 

  երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ բարեբախտութիւն 

(59 / 6) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 1) 

  

ԵՐԿԱՍԻՐԱԲԱՐ        - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 2) 

  

ԵՐԿԱՍԻՐԱԿԱՆ        - 1 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս 

  

ԵՐԿԱՍԻՐԵԼ  - 1 

  իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ 

անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13) 

  

ԵՐԿԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ    - 11 

որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն 

վերակացութիւն (36 / 28) 

  անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր ուղեգնացութիւն 

յԵգիպտոս՝ (40 / 28) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ 

հանդերձ երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 4) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում 

անցեալ երկասիրութեամբ (54 / 13) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ 

քաղցր երկասիրութեանն վաստակս  (228 / 8) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանա (58 / 17) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 31) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերկասիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4) 

Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ 

մեղու, զերկասիրութիւնն պատուէ, (111 / 19) 

  

ԵՐԿԱՐԱԳՈՅՆ          - 1 

եւ երկարագոյն զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

  

ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի 

(79 / 2) 
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ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒԹԻՒՆ - 2 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն  (85 / 4) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 21) 

  

ԵՐԿԱՐԱՁԻԳ - 3 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 10) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական 

յաւէժութեան երկարաձիգ ամանակաւ  (140 / 19) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս (237 / 7) 

  

ԵՐԿԱՐԱՏԵՒՈՒԹԻՒՆ           - 1 

վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ (146 / 8) 

  

ԵՐԿԱՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 9) 

  

ԵՐԿԱՔԱՆՉԻՒՐ        - 41 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով 

առ երկաքանչիւր կողմանց  (58 / 9) 
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  եւ միջասահման երկաքանչիւր կողմանցն լինել (102 / 9) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 23) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 10) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ 

խտացեալ(206 / 1) 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս  (36 / 29) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 15) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր 

ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս 

հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 30) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք, այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, 

զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 12) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ (156 / 28) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 19) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար 

չափեալ երկաքանչիւրոց ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի 

յանկումն եկեալ նոցա քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն (163 / 32) 
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  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով (30 / 19) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 20) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս 

դարձեալ յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

  համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի 

զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն 

եւ բարեաց:  (84 / 13) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել  (114 / 5) 

Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու 

եւ վամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 16) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս 

(172 / 3) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր 

կշռութեամբ:  (175 / 29) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն այսքան 

բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ երկաքանչիւրոցն կայր 

բանակաց  (191 / 25) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 

որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 22) 
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եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս 

հարթ  (237 / 29) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ 

հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 9) 

  որ զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 27) 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն 

զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել 

հեշտալի շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար 

դասս  (219 / 6) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն, զի բաժանելով ունէր զնիստ 

հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս 

յարուցելոց յերկրէ, եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 15) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 10) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 1) 
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  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք,  (89 / 2) 

  եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 14) 

  

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  

ԵՐԿԲԱՅԱՆԱԼ           - 1 

  Ոչ ուրեք երկբայանալով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 18) 

  

ԵՐԿԲԱՅՈՒԹԻՒՆ      - 5 

եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

  եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան տանջանաց 

ցուցանել հանգամանս (93 / 23) 

այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ  (125 / 7) 

  

ԵՐԿԲԱՅՈՒՄՆ           - 1 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ 

հազարապետք երկբայնոցս գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ 
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զգլխաւորագոյն աղցս կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին 

խաղաղութեամբ:  (178 / 30) 

  

ԵՐԿԲՈՅՍ      - 1 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի 

(146 / 31) 

  

ԵՐԿԴԻՄԻ      - 1 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, 

այլ երկդիմի որակութեամբ խառնակեալ (141 / 25) 

  

ԵՐԿԴՐԱՄԵԱՆ          - 1 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս 

յերկոցունց զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  

ԵՐԿԵՂԱԾՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 14) 

  

ԵՐԿԵՒՂ         - 1 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 6) 
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ԵՐԿԻՆ           - 24 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր (108 / 18) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ. (108 / 21) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ 

իցէ երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 17) 

  եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի 

թէ եւ հասարակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 20) 

  բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 21) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք 

(38 / 18) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան 

ընդ երկնաւս բարեբախտութիւն (41 / 19) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց 

զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 

  առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի 

նոսա:  (96 / 9) 

  որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 22) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի (109 / 29) 
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՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի իմասցի 

աշխարհ:  (135 / 8) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան 

ի սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 4) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու 

(239 / 22) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի, զի ամենայն ի 

ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին խառնուածոյ գոյացեալք 

եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին 

զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 17) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 17) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր (240 / 15) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն (206 / 12) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն 

իւրեանց ստացեալ ինչս  (219 / 26) 
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  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

  այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս 

բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 23) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝  (52 / 28) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 21) 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով 

քանդէր երկիր (100 / 34) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 

զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 21) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն 

եբեր երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիր, թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին 

մատուցանիցէ երկիր,  (125 / 16;  125 / 17) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 5) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 
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  եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն 

անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 10) 

  բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 18) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, (108 / 22) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ 

իբրեւ զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ 

ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն 

բարիւն, (212 / 8) 

  եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց 

(93 / 19) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  ոյք անհակառաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 10) 

  այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, 

դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 30) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 21) 
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  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, եւ ի 

բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ 

գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց կենդանեաց  (222 / 12) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 22) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով (39 / 16) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 20) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, (141 / 14) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 16) 

  տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս 

(219 / 6) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 17) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, 

որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր 

յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով 

Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 9) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

  որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք  (109 / 23) 
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  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի (142 / 19) 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 4) 

  …եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք 

բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17) 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն 

շնորհելից երկրի:  (154 / 24) 

  փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն 

լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 4) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 11) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, (175 / 2) 

  վասն զի սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի 

բռնութեամբ պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 10) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի (188 / 1) 

  որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ 

(198 / 14) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու 

(239 / 22) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 
յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 15) 
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  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 
յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք(177 / 31) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ (226 / 20) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 32) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ 

ճանապարհորդեսցուք յերկրի  (236 / 15) 

իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 13) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց  (211 / 13) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ 

ընդ երկրիս տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 4) 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել 

(214 / 23) 

  

ԵՐԿԻՒՂ         - 19 

  Ըստ որում երկիւղ է (83 / 25) 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս (93 / 10) 



1264 
 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 31) 

  եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն 

կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց, 

այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 20) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ 

ճայթիւն հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի 

յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել  (214 / 24) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից, (122 / 20) 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս (81 / 30) 

եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 9) 

  մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք  (91 / 30) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ   (198 / 18) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին (212 / 26) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր 

զարհուրեցուցանելով երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս 

զգազանացն արգելլով եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց  (216 / 25) 

  եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն 

ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 29) 
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որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն (69 / 16) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ  (207 / 3) 

  

ԵՐԿԻՒՂԱԼԻՑ           - 2 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 11) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին 

դարձեալք երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն 

հասումն առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  

ԵՐԿԻՒՂԱԾ   - 1 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի 

միտս երկիւղածից տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ 

պատուիրանացն աւանդութիւն (159 / 5) 

  

ԵՐԿԻՒՂԱԾՈՒԹԻՒՆ - 2 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 10) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ (229 / 11) 

  

ԵՐԿՆԱԳՆԱՑ - 1 
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որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  

ԵՐԿՆԱՊԱՆԾ           - 1 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ:  (122 / 30) 

  

ԵՐԿՆԱՊԱՏԻԿ         - 1 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ 

գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 8) 

  

ԵՐԿՆԱՔԱՂԱՔԱՑԻ   - 2 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս (158 / 13) 

  

ԵՐԿՆՉԵԼ      - 1 

  զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 24) 

  

ԵՐԿՆՉԻՄ      - 1 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  

ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ - 1 
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  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  

ԵՐԿՈՒ            - 34 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին (96 / 17) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս  (111 / 3) 

  վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ  (148 / 31) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ 

ընդ երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց (235 / 17) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 28) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար 

տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային 

հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս (230 / 7) 

եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէ (75 / 17) 
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  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 15) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան 

յաղագս երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց  (89 / 27) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ 

ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս 

ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց…  (116 / 29) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար 

յարձակմանց  (181 / 26) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  ամենայն մարդկային իրք երկուց այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի 

կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ տաժանման մարմնոյ (232 / 26) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, 

միշտ երկուց հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն 

զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան  (236 / 8) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս  (232 / 22) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի 

չարէ  (141 / 14) 
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  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 22) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել  (220 / 2) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 19) 

  եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 10) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են (61 / 17) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 19) 

  երկուք այսոքիկ են (164 / 20) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ (204 / 8) 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 11) 

  

ԵՐԿՈՔԵԱՆ  -  12 

     եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 14) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ 
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եւ ի չարէ եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ 

ունելով երկոցունց զխառնուածս:  (141 / 17) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (161 / 32) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 8) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս 

զոյգս յերկոցունց զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին  (129 / 9) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն,  (173 / 7) 

որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի դաւող 

ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ 

միաւորութիւնն զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի 

սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 9) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս 

(132 / 28) 

  

ԵՐԿՈՔԻՆ      - 4 
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  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 14) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ (165 / 3) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանե (167 / 20) 

եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 18) 

  

ԵՐԿՈՒՆՔ       - 3 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ հաւասարապէս 

երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 8) 

յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից (245 / 17) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս երկունք աղիտից (246 / 22) 

  

ԵՐԿՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն  (84 / 14) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 29) 

  

ԵՐԿՉՈՏ        - 1 

   որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ (40 / 5) 

  

ԵՐԿՉՈՏՈՒԹԻՒՆ      - 6 
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  եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ 

բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ 

հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 2) 

  որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու յանարութիւն:  (145 / 15) 

Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ  (231 / 14)   

Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն (145 / 11) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 4) 

  

ԵՐԿՍԱՅՐԻ    - 1 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 17) 

  

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ            - 12 

  յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 14) 

  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ 

պահպանութեանցս սորա:  (143 / 28) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք 

ոմանք երկրագործացն մանկունք:  (160 / 24) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն 

զընդհանուր երկրագործացն ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր 

պատշաճի յարադրել անուն  (240 / 29) 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 5) 

Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն  (104 / 22) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ 

ճառեցեալքն երկրագործքն (163 / 20) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց 

թշուառացուցանէ զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ 

ունայնս:  (144 / 14) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս  (171 / 11) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ 

կամ յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  - 1 

  որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ 

զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ 

իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ          - 4 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 13) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 15) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով 

յաստուածային երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն 

պտղոյ ընծայեցին ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 15) 
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  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 9) 

  

ԵՐԿՐԱՍՈՅԶ - 1 

եւ զոմն երկրասոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 24) 

  

ԵՐԿՐԱՒՈՐ    - 4 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան 

մտաց երկրաւոր որոգայթք յարձակին (156 / 27) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան 

զբնաւ երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր (186 / 26) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի 

(173 / 27) 

  

ԵՐԿՐԱՔԱՐՇ - 2 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 13) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբար  (144 / 3) 

  

ԵՐԿՐՈՐԴ      - 40 
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  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ 

անյայտիւ, երկրորդ՝ անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ 

անյարմարականաւ, հինգերորդ՝ անվայելչականաւ,…  (60 / 8) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել 

բարկութենէ:  (66 / 23) 

  որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին կենդանեաց, 

եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ (72 / 3) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ 

նահատակաց:  (82 / 5) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 25) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 7) 

  զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն 

եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն 

համբուրեն:  (116 / 31) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ (127 / 10) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 1) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, 

եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի 

զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 22) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ 

(160 / 12) 
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…երկրորդ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ 

բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն (176 / 27) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք  (203 / 9) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ  (219 / 31) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

   զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց 

(109 / 9) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 3) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն 

զօրութիւն յաղթութեան, եւ երկրորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն 

պարանոցին:  (210 / 17) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 14) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 29) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ 

եւ երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 21) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին 

գումարեալս  (209 / 20) 
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  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ (162 / 4) 

  զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում  (197 / 25) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց. յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, 

եւ երկրորդն՝ զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ 

կացուցանէ:  (33 / 5) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ  (166 / 9) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով 

(216 / 29) 

  որգովն ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա 

դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 1) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ (158 / 34) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ 

առ երկրորդս հպեցայց կենաճաշակս պտուղ (242 / 20) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք (161 / 27) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ (171 / 3) 
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  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք (177 / 30) 

  

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ  - տե՛ս ԵՐԿՐՈՐԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածերը 

  

ԵՐԿՐՈՐԴԵԼ - 2 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր 

վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ լսելութեան  (218 / 17) 

  զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի տաղտկութեանցն ասացից 

խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն ձայնին (127 / 15) 

  

ԵՐԿՐՊԱԳԵՄ            - 1 

  ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն, երկրպագեցից ամենայաղթ 

տէրութեան նորա (247 / 5) 

  

ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն 

աստուածային երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 6) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 5) 

  

ԵՐԿՔ    - 11/գլխաբառը ստուգել/ 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս 

տաժանմանց երկոց, եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ 

հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է 

մահու եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 31) 
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  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց 

երկայն ժամանակաց (237 / 6) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի 

քաղցր երկոցն օգտաբեր վաստակս, անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ 

զսերմանեալն լինի, մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ 

այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 20) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն (234 / 29) 

  ուր անձանձրոյթ երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ 

զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34) 

  զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն 

թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 19) 

  եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն կանխել (145 / 19) 

  ո՞ւր փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս (245 / 21) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

  

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ  - 1 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ 

զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի 

յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 
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ԵՐՋԱՆԻԿ      - 15 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 25) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. (40 / 11) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն 

ճարտասանացն երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի 

քաղաք:  (44 / 21) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, (88 / 34) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին 

վայելիւք երջանիկ բառացիս:  (112 / 19) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 6) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին  (132 / 29) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես 

ընդ երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն 

ճեմարանի:  (247 / 15) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ 

մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ 

ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի 

զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք (209 / 30) 
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  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 1) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն 

(239 / 11) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան, ոչ 

միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին 

փառփ:  (220 / 22) 

  

ԵՐՋԱՆԿԱՒԷՏ           - 1 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն (240 / 21) 

  

ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ      - 9 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 34) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 24) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան, 

որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ(198 / 14) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 25) 

  բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն 

հաստատէր երջանկութեանն:  (98 / 9) 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 7) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 21) 

եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել, ուր 

յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 27) 
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  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. (41 / 31) 

  

ԵՐՐՈՐԴ        - 1 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ (60 / 9) 

  

ԵՐՓՆ - 4 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս  (121 / 24;  121 / 24) 

  այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ 

երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ 

զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 25) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 23) 

  

ԵՐՓՆ ԵՐՓՆ – տե՛ս ԵՐՓՆ գլխաբառի տակ 

  

ԵՒ        - 3988 

  Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 2) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ ոմանք 

խառնք:  (30 / 4;  30 /4 ;  30 / 5) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 5;  30 / 7) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 14;  30 / 17) 
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  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. Դիոգինէս 

համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր 

այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 18;  30 / 19) 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն 

որոյ եւ խառն է:  (30 / 21;  30 / 22) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ 

այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ 

զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն 

դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (30 / 26;  31 / 1;  31 / 1;  31 / 2;  31 / 2) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին 

եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել 

մարդկան:  (31 / 11) 

  Բայց եւ ի նոսա  դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար զանազանելով 

վերաբերութեամբ, վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է 

սիրելութիւն:  (31 / 11) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 18;  31 / 18;  31 / 19) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս 

բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 23) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս. անցցուք 

զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն. զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի 

զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 27;  31 / 28) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30;  31 / 31) 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 
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  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն լաւագոյն 

նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել 

կելոյ:  (32 / 4;  32 / 6) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7;  32 / 8) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 8) 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 10) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12;  32 / 14) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի 

պատճառք:  (32 / 14;  32 / 18;  32 / 18) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս 

ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ 

անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 21;  32 / 23) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ 

իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 28;  32 / 28;  32 / 29;  32 / 30;  32 / 30;  32 / 31) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (33 / 1) 
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  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց. յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ 

ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ 

կացուցանէ:  (33 / 4;  33 / 5) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել. այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն 

ուղիղ գնալ ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի 

կենցաղոյս:  (33 / 7;  33 / 10) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից 

ձեռաց»:  (33 / 11;  33 / 11) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս, եւ զնոյն գովել եւ ընդւկնել, եւ զերիցութեանն նմա 

տալ իմաստասիրութեանն գովանաց 

մրցանակ:  (33 / 15;  33 / 16;  33 / 16;  33 / 17;  33 / 17) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց 

պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 19;  33 / 20) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2;  34 / 3) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց, վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին 

Արիստոտելի կրթութեամբքն յոլովագոյն էր հրահանգեալ. որով ահագին 

միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 3;  34 / 5;  34 / 7) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս, որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս, ասելով թէ. 

«Ո՞ւր իցեն քո գանձք», իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն 

խնդիր:  (34 / 8;  34 / 9;  34 / 11) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14;  34 / 14) 
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  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն 

տանին վարկ:  (34 / 20) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան 

տանց:  (34 / 22;  34 / 22;  34 / 23) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ 

քաջափառութեանց:  (34 / 24;  34 / 24;  34 / 25) 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք, ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք 

մարդասիրութիւնք հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 26) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով, 

անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի 

քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց. եւ ինքեանց 

միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (34 / 32;  34 / 34;  34 / 35;  34 / 35;  35 / 1) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2;  35 / 3) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի. որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի 

մարտակիցս, ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 

թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս 

վճարի:  (35 / 4;  35 / 4;  35 / 5;  35 / 7) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 8;  35 / 9) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր. եւ այնպէս 

զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 11;  35 / 12;  35 / 13;  35 / 14) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 
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  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել 

զմեծ եւ զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ 

լաւեգոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն 

փարթամանալ պարուք, եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ 

զքաջավայելուչ պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ 

յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 18;  35 / 19;  35 / 21;  35 / 23) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 27;  35 / 27) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն, թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 1) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան 

գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 5;  36 / 6) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս. որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ 

ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն 

զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով քաջուշեղագոյն 

մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ 

զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ 

գահ:  (36 / 8;  36 / 10;  36 / 10;  36 / 10;  36 / 12) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման քանզի 

այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս, մինչ զի 

կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 15;  36 / 15) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ, նմին 

իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 

վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 21;  36 / 22;  36 / 23) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 23) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 
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  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 

կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ 

գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 27;  36 / 29) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան. զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ 

ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (36 / 33;  37 / 2) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ երկայնագոյն ամանակաւ, 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան. որ է 

արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 5) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք 

իցեն, եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն՝ որք թէպէտ եւ երկայնագոյն 

ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն 

կորստեան:  (37 / 10;  37 / 11;  37 / 13) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով, որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 14) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց, եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ 

յամենայնցն տանին մարդկանէ:  (37 / 19;  37 / 20) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ 

մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի 

մանկանց:  (37 / 22;  37 / 22) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով 

երկիր, եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ 

անդաստան:  (37 / 23;  37 / 24;  37 / 25;  37 / 26) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 
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  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31;  37 / 32) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց 

բարութիւն զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն 

բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին առնուլ 

վերաբերութիւն:  (37 / 33;  37 / 33;  38 / 3) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն 

շահս, եւ գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ 

ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն 

թողուցուն հանապազ:  (38 / 5;  38 / 6) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն 

եւս եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն 

թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ 

արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 11;  38 / 12;  38 / 13) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց, եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն 

միանգամայն եւ իմաստութեամբ, վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք 

ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան 

քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ պարսպաց արժանի 

ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից կանգնելոյ, 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ բոլոր 

թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն նմանապէս եւ ի 

պարտութիւն:  (38 / 16;  38 / 17;  38 / 18;  38 / 20;  38 / 21;  38 / 23) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 
կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս օրէնս իմն 

գոգցես բնականս զայս դնելով, հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց 

բառնալ եւ զպատուարս, եւ ամրանալ ընդ յաղթականն 

նոցինքաջութեամբքն. եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի 

բարութեան. որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, 

զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (38 / 24;  38 / 25;  38 / 27;  38 / 28;  38 / 28;  39 / 1) 
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  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր 

իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 3) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ աճեցունս 

օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս ընդարձակս 

եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 10;  39 / 12) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ. բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ 

նահատակացն արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով 

հաստատութիւն:  (39 / 13;  39 / 16;  39 / 17) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 21;  39 / 22) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար 

ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, 

ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 23;  39 / 23;  39 / 24;  39 / 24) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին 

խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին 

թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, 

այլ եւ յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ 

զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 30;  39 / 31) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել, որք 

զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 
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հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ, եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ 

ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 4;  40 / 5;  40 / 6) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 9) 

Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 11;  40 / 12) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ, որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ 

զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց 

անուամբ եւ հռչակելի:  (40 / 14;  40 / 16;  40 / 17) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 17) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ 

երբէք»:  (40 / 22;  40 / 23) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ միանգամայն զգեղեցիկ 

ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 25) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 1;  41 / 2;  41 / 2) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ միայն արանց 

արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ եւ անզօր լինելութեանն 

զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս, եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր 

հանճարոյ, օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն կացուցանէր մարդկան:  (41 / 5; 

41 / 8;       41 / 9) 

Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման զնորայն 

ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ 

երբէք»:  (41 / 16;  41 / 16) 
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  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն, որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն 

կամաց մարդկայինս պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 18;  41 / 18;  41 / 19;  41 / 21) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս 

բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն 

կապանաց:  (41 / 24) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ 

յառաջխաղացումն, յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն 

յարմարի գործ. առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին 

բարութիւնք:  (41 / 26;  41 / 27;  41 / 28) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի 

պատիւք, եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ 

աջողութիւնք կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի 

ճշմարտութենէն:  (41 / 30;  41 / 31;  41 / 32;  41 / 33;  41 / 33;  42 / 1) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն 

ամուսնութենէ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ 

խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ 

կատարին մասամբք:  (42 / 4;  42 / 5;  42 / 5) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 6) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն, 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, 

թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ արարչական 

զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 12;  42 / 14;  42 / 14) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 16;  42 / 18;  42 / 18) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ, որ արժանի արդարեւ 
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աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ տարօրէն չարութեամբ 

զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ իջանելով յանասնականն 

անարգելութիւն:  (42 / 23) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ ոմանց 

իմաստագոյն բնախօսութեանն. որք ճշմարտապէս դատողութեամբ 

պարկեշտագոյն յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս. վասն զի 

օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ առ իւրն 

համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն եզոյն ուրուք ի 

նոցանէ, յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ 

նուէր:  (42 / 24;  42 / 29;  42 / 30) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի ոյք զամուսնութեանցն 

պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան 

կամաց:  (42 / 31) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 1;  43 / 2;  43 / 2) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով, եւ զնոյն պատուականագոյն 

համարել, որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան, 

ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր 

զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 4;  43 / 5;  43 / 7) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով 

յինչ, եւ կամ հրաժարեցուցանելով:  (44 / 4) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 4) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն 

քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 6) 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան 

եղիցի»:  (44 / 8) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 
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  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն 

ասելով, եւ զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, 

զառակն, եւ զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին 

յորդորումն:  (44 / 11;  44 / 12;  44 / 12;  44 / 13;  44 / 13;  44 / 13) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ 

երբեմն եւ գործականք:  (44 / 17) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1;  45 / 2;  45 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 5) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ, 

այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ. եւ մենքենայիւք, որով անառիկ 

փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր 

հայրենեան քաղաք:  (45 / 10;  45 / 11;  45 / 12;  45 / 13;  45 / 14;  45 / 15) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց, զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ, քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 23;  45 / 23) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ, 

այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն 

կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել 
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վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 27;  45 / 28;  45 / 29;  45 / 30;  45 / 30;  45 / 31;  45 / 32) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (45 / 33;  45 / 33;  46 / 1;  46 / 2;  46 / 3) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 3;  46 / 5) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին 

թափուրք, եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ 

կատարի գործ, այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ 

տեսանին, եւ լիք հիքութեամբ:  (46 / 6;  46 / 6;  46 / 7;  46 / 9) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով 

ծնկին եւ ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, 

զտաժանելի ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն 

ստրկութիւնս:  (46 / 9;  46 / 10;  46 / 11) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 12;  46 / 13;  46 / 14) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 15;  46 / 15) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի, զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք 

այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ 

զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, այլ զհակառակն 

պարտութեան եւ սրախողխող 

բեկմանն:  (46 / 17;  46 / 17;  46 / 19;  46 / 19;  46 / 20;  46 / 22) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 22;  46 / 23;  46 / 23) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր. քանզի զհայրենի 

զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն առեալ, որով եւ նովիմբ 

հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար, որ եւ յոյժ 

զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 26;  46 / 28;  46 / 29) 
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  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս. որ անմախասէր 

խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական ուսոյց 

ամրութիւն:  (46 / 33;  46 / 33;  47 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ նովիմբ անկարօտ 

բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 3;  47 / 5) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր 

զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 11;  47 / 14) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15;  47 / 15) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18;  47 / 19) 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24;  47 / 24) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ, արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ 

գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ:  (47 / 26;  47 / 28) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս, եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան 

զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (47 / 33;  47 / 34;  47 / 34;  47 / 35) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է, զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ 

սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի 

աղէտըս եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին 

ի կենցաղոյս:  (48 / 2;  48 / 3;  48 / 5;  48 / 7) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց 
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կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ 

ցուցանի:  (48 / 8;  48 / 10) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 12) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 17;  48 / 18) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն 

աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր 

բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ զոմն երկրազոյզ 

վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 20;  48 / 21;  48 / 24) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 25) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28;  48 / 28) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, 

այլ եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ 

մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ 

բարութեան:  (48 / 32;  48 / 33) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ նմին զներբողականն 

վերաբերեսցէ բան:  (49 / 3;  49 / 4;  49 / 4) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ 

խրատուք եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն 

բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի 

ատենիցն պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 6;  49 / 7;  49 / 8) 
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  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ, որք 

թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա այնքան 

զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական 

վարդապետութիւնս:  (49 / 13;  49 / 14;  49 / 14;  49 / 16;  49 / 16;  49 / 16) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք, որ ասիս, թէ, 

«Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21;  49 / 21) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23;  49 / 23) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 24) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն 

հաշին եւ ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ 

թագաւորաց, եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել 

վճարել:  (49 / 26;  49 / 27;  49 / 27;  49 / 28) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն 

լինել, եւ զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի 

կացուրդսն, եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 29;  49 / 31;  49 / 32) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33;  49 / 34) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (49 / 35;  50 / 1;  50 / 2;  50 / 2) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել 

վիհ, եւ միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել 

չարեաց:  (50 / 3;  50 / 3;  50 / 5) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ. քանզի թէ որ ընչիւքն 

են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս 

յամենայնի եւ ի տոհմայինս. կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն 
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փոխանորդել ծնողացն, որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս 

բարի համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն 

համբարել:  (50 / 7;  50 / 9;  50 / 9;  50 / 10;  50 / 11;  50 / 11) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան 

չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ 

աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 17;  50 / 18;  50 / 19) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 20;  50 / 21) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն 

այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ զաղէտս 

չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 23;  50 / 24) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն, որ այնպիսի իմն 

զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն 

յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 29;  50 / 30) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է հնարիւք 

ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ խաղաղանալ, օրինակ իմն 

յանքոյթ նաւահանգստի:  (50 / 33;  50 / 33;  51 / 1;  51 / 1) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ 

մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ 

ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 5;  51 / 8) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք 

լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան 

կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, 

մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին 

լինել քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա 

գտանիլ:  (51 / 12;  51 / 14;  51 / 16) 
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  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 17) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 20) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ. «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի 

նմանէ»:  (51 / 23) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28;  51 / 28;  51 / 29;  51 / 29;  51 / 30) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ 

նմին եւ թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 5;  52 / 6;  52 / 7;  52 / 8;  52 / 9) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն, այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց, նա 

զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս 

ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ զբարձրաբերձ 

շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, 

միանգամայն եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել 

ի ժանտախտակացն, եւ աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող 

բազում եւ այլոցն եւս անբաւ 

հիքութեանցն:  (52 / 10;  52 / 11;  52 / 15;  52 / 16;  52 / 16;  52 / 18;  52 / 18;  52 / 19;  5

2 / 20) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 
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  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, 

այլ եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 23;  52 / 24) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26;  52 / 28) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել 

զմեծն եւ հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ 

կարի քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն 

բերել մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն, եւ նովիմբ քաջապէս ի 

մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն պարծանաց յանսպառն թողուլ 

ամանակ:  (52 / 32;  52 / 33;  53 / 1;  53 / 3;  53 / 4) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ 

յօրինեցին եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի 

բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք, այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, 

զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 8;  53 / 9;  53 / 11) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար 

ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 16;  53 / 18;  53 / 18) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Եւ յիրաւի դիպողագոյն ասացեալ խրատաբանութիւն:  (53 / 22) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս 

նաւելով, եւ հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի 

վերուստ նախախնամութենէն:  (53 / 23;  53 / 24) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 28;  53 / 29;  54 / 1) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 1) 
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  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք 

միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 7;  54 / 9) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ, զի ի 

կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ ինքն բոլոր 

անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս 

բարեբաստութեամբ:  (54 / 11;  54 / 11;  54 / 12;  54 / 14) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ, զի միայն 

զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ 

յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 18;  54 / 19;  54 / 19) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց 

պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն 

իսկ վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ 

զիւրաքանչիւրն դաւանաց 

տուգանս:  (54 / 21;  54 / 23;  54 / 25;  54 / 25;  54 / 25;  54 / 27) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ 

ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ 

համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 28;  54 / 31;  54 / 32;  54 / 32) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր 

անկից:  (55 / 1;  55 / 3;  55 / 3) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 
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բազմութիւն, եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի 

պատճառ:  (55 / 5;  55 / 6;  55 / 6;  55 / 7;  55 / 7;  55 / 8) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 10;  55 / 11;  55 / 13) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 15) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն 

հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն, եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 23;  55 / 23;  55 / 25;  55 / 27) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն 

դաս:  (55 / 27) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն, եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով 

սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով 

անձինս:  (55 / 29;  55 / 31;  56 / 1) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի 

նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 6;  56 / 7) 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13;  56 / 13) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ 
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ազին, եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի 

հրաշալի:  (56 / 14;  56 / 16) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր ինչ 

զնոցայն հմարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ 

մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 17;  56 / 19;  56 / 21;  56 / 22;  56 / 22) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 27) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ 

զհերքութիւնս:  (56 / 29;  56 / 32) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1;  57 / 2;  57 / 2;  57 / 2) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն 

բարեկարգութիւն, եւ եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն 

ասասցես, եւ եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ 

գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն 

զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4;  57 / 5;  57 / 5;  57 / 6) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9;  57 / 11) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան, որ սքանչելի 
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զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ 

ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 16;  57 / 19) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 24) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան 

զամենեսեան, եւ յաւէտ բարգաւաճեալք այնու, զի մէն մի արտաբերելով 

զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել 

գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել 

լսողաց:  (57 / 25;  57 / 27;  57 / 28) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան 

թէ եւ նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից 

միանգամայն եւ անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ 

երկաքանչիւր կողմանց, յինչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն 

յանցնիւր ախորժակս, եւ զկատարելութեան մատուցանել 

մրցանակս:  (58 / 8;  58 / 9;  58 / 10;  58 / 10) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 11) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, 

համայն եւ քերթողն, եւ յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք. 

այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել 

կատարելութեան:  (58 / 13;  58 / 14;  58 / 14;  58 / 14;  58 / 15;  58 / 15;  58 / 16) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 20;  58 / 22) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, 
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գձուձ եւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 23;  58 / 25; 

58 / 25)           

Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 27) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, եւ ի բաժանել զերկիրն 

պարգեւաց տեսական ազին:  (58 / 31;  58 / 32;  59 / 1) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 4) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 3;  60 / 4) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5;  60 / 6) 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 8) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն, վասն զի 

ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք դատեալ 

լինի:  (60 / 11;  60 / 12) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 18;  60 / 19;  60 / 19) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 
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  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 3) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն 

Ապողոնի եւ զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց 

արուօք, եւ նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, 

նախատէր զԼետով:  (61 / 5;  61 / 6;  61 / 7;  61 / 8;  61 / 9) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ 

զԱպողոն եւ զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ 

զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11;  61 / 11;  61 / 12) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ 

անզգայացեալ քարանալ, եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր 

թորէ:  (61 / 13;  61 / 14;  61 / 15) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին 

զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 16) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք 

ժամանակաւ, եւ ապա անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ 

նշանաւոր ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23;  61 / 24) 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ 

բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 26;  61 / 26;  61 / 27) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 29) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 



1308 
 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն 

յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 32;  61 / 32;  61 / 33;  61 / 34) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2;  62 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 3;  62 / 5;  62 / 5) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին 

գոյացութիւնքն:  (62 / 7) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ 

զմեղուցեալն եւ յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ 

սրտմտութիւն:  (62 / 9;  62 / 10) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար 

դատաւորացն եւ յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 12;  62 / 12;  62 / 13) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 17;  62 / 19) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, 

դադար յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ 

արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն միայն 

զգայական կենդանեաց:  (62 / 20;  62 / 22;  62 / 24) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ 

գլուխ եւ միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն 

բամբասանաց տարաւ վարկ, սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն 

յանօգտակարագունիցն համարել դասու, այլ եւ յոյժ 

վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 27;  62 / 28;  62 / 30;  62 / 30) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 
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  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց 

ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5;  63 / 6) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, 

որպես եւ Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն 

դւրովանացն ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել 

պատմող, եւ վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 10) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. եւ բաղձայր փափաքանօք, 

զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. եւ այնպէս յանգէտս, ասէ 

աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին ցուցանէր 

Գիւգեայ:  (63 / 17;  63 / 18;  63 / 18) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ 

ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 21) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, եւ զլիդացւոցն յաջորդէր 

իշխանութիւն:  (63 / 23;  63 / 25;  63 / 25) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին 

երեսաց,  (63 / 30) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 3) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. եւ զնորա 

հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորնգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ, զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին 

խաղաղութեամբ զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 5;  64 / 6;  64 / 7) 
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  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն. որոյ եւ մանաւանդ կանանց 

առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի 

փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 8;  64 / 10;  64 / 12) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, 

թէ եւ Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով 

ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ 

սենեակս:  (64 / 13;  64 / 14;  64 / 15;  64 / 16;  64 / 16;  64 / 17) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 18;  64 / 20) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի 

յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ 

ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է 

զշարագրիս:  (64 / 25;  64 / 27;  64 / 28;  64 / 29) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 31;  64 / 33) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց 

թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36;  64 / 36) 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից 

տէրութեանն, եւ կամ արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով 

զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում 

հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել 

իշխանութիւն:  (65 / 3;  65 / 4;  65 / 4) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ, որ ամենեւին զատեալ 
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ճշմարտութենէն, եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի 

լսողաց:  (65 / 8;  65 / 10) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 12;  65 / 13) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել, որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական 

հնչմամբք յոյժ պատրեալ դրդուեցուցանեն, եւ միանգամայն յամբարշտութեանն 

արկանեն ճանապարհ:  (65 / 18) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, 

այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 22;  65 / 23) 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25;  65 / 27) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 28) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 30;  65 / 31) 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի 

մատանւոյն  ծանուցեալ առ  ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ և 

յայնմանէ ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի 

մահուանէ վտանգիցն:(65 / 33) 

ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 3;  66 / 3) 
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  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 4;  66 / 6) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ, ոյք զբոլոր կիրս անցից 

կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ պատմեցին՝ 

զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զնոցունց 

յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 11;  66 / 12;  66 / 12) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն 

խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն 

կատարելով նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 18;  66 / 19) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական 

խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել 

բարկութենէ:  (66 / 22;  66 / 23) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի տղայութենէ 

նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն, եւ մանաւանդ զի 

անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել 

բռնադատութենէ:  (66 / 25;  66 / 26;  66 / 28) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն, զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի 

ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ 

լինէին վայրք:  (66 / 29;  66 / 30;  66 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 32;  66 / 33;  66 / 34) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին 

ոչ:  (67 / 4;  67 / 5;  67 / 6) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է, եւ ոչ ոք 

անգիտանայ, զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն 
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գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս. եւ վասն նոցին ազգի ազգի 

հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի 

վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի փրկութիւն:  (67 / 8;  67 / 8;  67 / 10;  67 / 11) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 12;  67 / 14) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ 

լինէր:  (67 / 15;  67 / 16;  67 / 17;  67 / 18;  67 / 18;  67 / 19) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի 

անվայելուչ:  (67 / 20;  67 / 20;  67 / 21) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25;  67 / 27) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 

չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ 

լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել 

տուիչք:  (67 / 28;  67 / 29;  67 / 30;  67 / 31;  67 / 32) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն 

խարդաւանացն  (67 / 33;  67 / 33;  67 / 34) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն 

զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ 

շառագունանս:  (68 / 2;  68 / 4;  68 / 5) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7;  68 / 7) 
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  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել, յոյժ 

գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ, որ ընդվզեալ 

ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս քերթողական 

պարուցն:  (68 / 13) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան, զի ոչ 

ունի ասէ արու զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ իշխանութիւն, 

«արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի 

մանկագոյն եւ նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 20;  68 / 21;  68 / 25) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս. եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի 

ներքոյն բորբոքէր հուր եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր 

իբր զկենդանի. եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» 

ասէ, եւ աւելի ինչ 

ոչ:  (68 / 25;  68 / 25;  68 / 27;  68 / 27;  68 / 28;  68 / 29;  68 / 29;  68 / 30) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 32) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն 

զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ 

կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ զգործեցեալ 

իրն:  (69 / 4;  69 / 6;  69 / 8) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. 00000 այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 10;  69 / 11) 
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  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ 

համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ իշխել իբրու 

ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ. որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին 

զպատկառանացն ածել յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ 

անձին յօրինել տանջանօք լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր 

ընդունելոց:  (69 / 12;  69 / 15;  69 / 17) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 18;  69 / 19;  69 / 23) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24;  69 / 26) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք 

իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ, բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար 

ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 30;  69 / 32) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 7;  70 / 9;  70 / 10) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս, զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն 

դիւրաշարժք եւ երագափոփոխք ի պատրանսն 

լինել:  (70 / 12;  70 / 13;  70 / 14;  70 / 14) 
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  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն 

հանդիպել եւ ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 15;  70 / 16;  70 / 17) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ 

լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն 

են եւ կորուստ:  (70 / 18;  70 / 19;  70 / 20;  70 / 21) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ 

բանիցն, եւ բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 8) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 15) 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ 

իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն եւ կարողաւն:  (71 / 17;  71 / 18;  71 / 18) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  իրօքս այսոքիւք. նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին 

տիրեմք հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, 

որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 3) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 5;  72 / 7) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել. զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան 
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կալցին, եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն 

պահեսցէ, եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ 

սիրոյն հատուցանել. եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ 

բոլորափառութեան ամենեցուն 

պատահեսցէ:  (72 / 13;  72 / 16;  72 / 16;  72 / 17;  72 / 18) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք, որպէս եւ տեսանէք 

իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ 

զազգս:  (72 / 20;  72 / 21;  72 / 22;  72 / 23;  72 / 25;  72 / 26;  72 / 26) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 28;  72 / 29;  72 / 30) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ, եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ 

յողացաւ գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու 

հացկերութեամբ  (72 / 32;  72 / 33;  72 / 34;  72 / 34) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 3) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն 

յիշեցեալ, եւ զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի 

օրինացդ դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ 

դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 6;  73 / 7) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, եւ զչար գործն 

յաճախէր. եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն 

ի գործս խառնակութեանն. եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ 

սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 10;  73 / 10;  73 / 12) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, որում 

հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 24) 
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  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 26;  73 / 27;  73 / 28) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ 

ճակաճանութիւն, եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ 

խոկացաւ իջուցանել յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ 

վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց 

համբարտակ:  (73 / 32;  73 / 34;  73 / 34) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 4;  74 / 6) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս, վասն 

սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ դատաստան. 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 13;  74 / 14;  74 / 14) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից 

հայեցուածովք, եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի 

գեղձմամբք, եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ 

որոգայթ:  (74 / 17;  74 / 18;  74 / 18) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ 

կատարել, եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ 

զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ 

հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս 

ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 25;  74 / 26;  74 / 27) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց 

կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 29) 
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  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց 

դատաստան, եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել 

զչարս եւ զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ 

դատաստան:  (74 / 32;  74 / 33;  74 / 34) 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել, զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ 

միտս ստասցին, եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն 

սրբազան եւ ամբողջ պահեսցեն, որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս 

բերեալ մատուսցէ, զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն 

պահեսցէ:  (75 / 8;  75 / 8;  75 / 9;  75 / 11) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 14) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, զի 

առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն 

զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ 

կաճառի յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ 

միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 21;  75 / 23) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 26;  75 / 28) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս, այլեւ յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ 

մնան յօգնելն, յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ 
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փրկութիւն եւ արծարծելով յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք 

պսակէ զկենդանին:  (76 / 6) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն 

յարուցանելով եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի 

բժշկութիւն եւ առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն, զի 

բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ սպեղանեացեւ 

այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ մարմնոց սինձ 

յարմարութեան լիցին:  (76 / 12;  76 / 14;  76 / 15;  76 / 16;  76 / 17) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս տեսանէք 

իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս 

բեղունս:  (76 / 17;  76 / 19;  76 / 20) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր 

ընծայիւք եւ պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով 

վասն անձին փրկութեան:  (76 / 28) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ յարարողէն զարհուրեալ 

դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 31;  76 / 32) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն 

տանն, եւ զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 2;  77 / 4;  77 / 4;  77 / 5) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս, յայս 

ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ աստուստ 

ճողոպրել, այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 9) 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, որ 

փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ փոխանակ 

կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ, զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն 

արժանի հատուցումն:  (77 / 14) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով 

յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր 

պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ յայս անլուր 

չարութիւն:  (77 / 17;  77 / 18;  77 / 19) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30;  77 / 32) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 34) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս 

յողացաւ եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք 

զսորա չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով 

կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման 

փորձի ի փրկութիւն իւր պատրաստել:  (78 / 4;  78 / 6) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց, 

զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց կոտորելով 

զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս 

արար:  (78 / 10;  78 / 12;  78 / 13;  78 / 13) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 13) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք, որում ամենեքեան հմուտ 

են, զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 18;  78 / 21) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս, եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց 

թշնամի զվիրագս այր ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց 

վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 22;  78 / 24;  78 / 25) 
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  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար. եւ ձեզ 

ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւնդ, զի յարաժամ զօգուտն 

մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն հնազանդեցելոց:  (78 / 28;  78 / 30) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի զարհուրեալ 

համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն 

պտուղ:  (78 / 32) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն 

լիցի:  (79 / 3;  79 / 3) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

  գործսն, այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  վիրագիս, եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  (79 / 11) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց 

օգնութիւն  (79 / 12) 

  Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  (79 / 13;  79 / 13) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող 

չարեաց, եւ համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն 

առիթ եւ վնասակարութեանց, որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան 

տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց 

գաւառ:  (79 / 16;  79 / 17;  79 / 18;  79 / 19) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ, եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ 

անպարունակելիդ վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ 

ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 20;  79 / 21) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք, տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր 

զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն հոգացեալ ունել 

կազմութիւն:  (80 / 2;  80 / 2;  80 / 3;  80 / 3;  80 / 3) 
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  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս, յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս 

տեսանէին լեալս, եւ յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն 

յանառիկ յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն 

բազմութենէ:  (80 / 4;  80 / 7;  80 / 8;  80 / 10) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն, քսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի 

վերայ հրամանատար, զնոսա ի յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ 

դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ բաւական գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն 

իսկ լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն 

էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց 

խնամակալութիւն:  (80 / 14;  80 / 15;  80 / 16;  80 / 16;  80 / 17;  80 / 18;  80 / 18) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 22) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն 

թէ եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք 

վարեցեալք ի զօրավարութեան:  (80 / 25;  80 / 26) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս. որ եւ առաւել 

իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ, զճարտասանացն ոգեմ արհեստ ի 

մանկութենէ, եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր 

խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ 

գիտութեան:  (80 / 31;  80 / 33;  81 / 2) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ, հմուտ 

պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից, որք ի դորայն 

յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 4) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ, զոր առեալ յոյժ 

փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա բոլոր պատուով 

սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 8;  81 / 12;  81 / 13) 
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  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ. որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան 

հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս, 

բանագնաց ի թշնամիսն ելով՝ առ ի յիւրայոցն, վասն զծածուկս նոցա մերկանալ 

խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր գիտել տեղեկութեամբ, եւ հմուտ 

մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց, որպէս թէ զիա՞րդ 

հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ մղեղակ 

զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան զյոլով 

ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս 

արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն տանել հինահարութեամբ, զի 

եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին 

կարգք:  (81 / 14;  81 / 16;  81 / 16;  81 / 17;  81 / 20;  81 / 22;  81 / 24;  81 / 25) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց, զոմանս 

լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս, եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 29;  81 / 30) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 32;  81 / 33) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34;  82 / 2) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, 

նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ թգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ 

այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 4;  82 / 5) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս 

լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի 

տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 10;  82 / 11;  82 / 11;  82 / 12;  82 / 14) 
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  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 17) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 20;  82 / 21) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 25;  82 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան, վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ ոչ յուրուք 

հրապուրանաց, ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար 

զօրացն, զոր ընդ ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (82 / 31;  82 / 32;  83 / 1;  83 / 2) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս ինձ 

թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն 

զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 7;  83 / 8;  83 / 9) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք 

ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ, եւ ապա յայնցանէ 

իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով 

չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 12;  83 / 13;  83 / 14;  83 / 15) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 17) 
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  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա 

համարիցիք լինել:  (83 / 21;  83 / 23;  83 / 23;  83 / 24) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, 

այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 27;  83 / 28;  83 / 29) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է 

զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին 

վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ 

անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս 

տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի 

ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս, զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ 

ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել 

մասունս 

մարմնոյ:  (83 / 31;  83 / 31;  83 / 31;  83 / 34;  83 / 34;  83 / 35;  83 / 35;  84 / 2) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով 

կատարող, ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 4;  84 / 6;  84 / 7) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 9) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 14) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, 

քաղաքասէրք ելով միշտ եւ համբուրասէրք. եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք 

վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 15;  84 / 17;  84 / 17) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 
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չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 19;  84 / 22) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ, վասն բոլորից ընդ 

օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք զառածել խորհրդով, 

զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ մարդկանէ 

հատուցման վրէժ:  (84 / 25) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել, որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի 

ժամու եւ բազում խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի 

աշխարհի:  (84 / 28;  84 / 29;  84 / 31;  84 / 32) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ 

ազն եւ կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն 

կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, 

ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս 

մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ 

բնութիւն, այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն 

խնդիրք:  (85 / 3;  85 / 6;  85 / 7;  85 / 8) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն 

լեալ կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի 

խնամելն միանգամայն եւ յաճեցոուանել, զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի 

ոչ չափաւորապէս եւ օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 11;  85 / 12;  85 / 13) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14;  85 / 15) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 18;  85 / 19) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն. տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ 

հրապարակաց լի հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ 

զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 20;  85 / 22;  85 / 23) 

            Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ 

յամենեցունց  
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փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն 

այնպիսին կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով 

ընդարձականձեռն նուէրս, յորմէ առաւել պատարուն եւ լի 

զնախախնամութեանցն առեալ տանի շնորհ:  (85 / 25;  85 / 25;  85 / 27;  85 / 29) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 30;  85 / 32) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ 

թշուառութիւն եւ համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն 

յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 1) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 2) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի 

մահացու զէնս. եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, 

այլ թողեալ զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին 

կեանք, աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ 

իւրանման մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 7;  86 / 7;  86 / 9) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին 

պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 

կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս 

անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն 

գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ 

թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 11;  86 / 12;  86 / 13;  86 / 14;  86 / 15;  86 / 17;  86 / 

17;  86 / 19;  86 / 19) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 19;  86 / 21;  86 / 21) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 23;  86 / 23;  86 / 26;  86 / 27) 
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  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 27;  86 / 29) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 31;  86 / 31;  86 / 33;  86 / 34;  86 / 34) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն 

եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս արանց, 

եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն 

գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 3;  87 / 5;  87 / 5;  87 / 6) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 7) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 10) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս 

իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 13;  87 / 13;  87 / 15) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ 

զբարեբախտութիւնս եւ առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել 

հիքութեանց:  (87 / 18) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ 

բազմաց եւ անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի 

ինչ ի ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21;  87 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 24) 
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  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի վայր 

արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 30;  87 / 30;  87 / 31) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր, որովք 

զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն անդրէն 

փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 32;  87 / 33) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս. եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ 

մարդկան եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 2;  88 / 4;  88 / 5;  88 / 5) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 8;  88 / 9;  88 / 10;  88 / 11) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 14) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, զի նոյնքան 

բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում արդարագործութեանն 

հաստատուն եղիցին անձինք, որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ 

մնասցէ աշխարհ:  (88 / 19;  88 / 20;  88 / 22) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս, 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 23;  88 / 23;  88 / 24;  88 / 25) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող 

մարդկան եւ խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ 

արարողացն չար, կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել 

մրցանակ:  (88 / 27;  88 / 28;  88 / 29) 
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  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս 

բերեն եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 30;  88 / 33) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (88 / 34;  89 / 5;  89 / 5;  89 / 6;  89 / 6) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8;  89 / 11) 

  վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ, եթէ ոչ վեհք 

միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս յիւրաքանչիւրսն մահացու 

ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք, զոր 

դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք 

ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 15;  89 / 17) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն 

թոյնս:  (89 / 21;  89 / 21;  89 / 23) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն 

կիրս, եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 24;  89 / 25;  89 / 29) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 
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  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 2) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ 

միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 4;  90 / 5) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ 

միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, 

արժանի օրինաւոր թաղմանն 

առնել եւ պատանաց:  (90 / 10;  90 / 12;  90 / 13;  90 / 15) 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 15) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 16;  90 / 18) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման, յաղագս 

ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 19;  90 / 23) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ 

հանդերձիցն, եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ 

գազանանման բարուք գործ:  (90 / 25;  90 / 25;  90 / 27) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս 

մերկ եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1;  91 / 2) 
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  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ. յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ 

պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր 

ձեռօք սկսանէր փոսել. եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ 

ինչ յարմարագոյն զբաց տալն արարեալ 

կարգ:  (91 / 5;  91 / 7;  91 / 7;  91 / 9;  91 / 10) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 11) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 

ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 13;  91 / 15;  91 / 17;  91 / 19) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 20;  91 / 21;  91 / 22;  91 / 24) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 26;  91 / 27;  91 / 29;  91 / 29;  91 / 31;  91 / 32;  91 / 34) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (91 / 34;  92 / 1;  92 / 1;  92 / 3) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 
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  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9;  92 / 10) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել 

պէտս, եւ կամ զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց, որում բաւական ահա 

հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ, որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց 

յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ 

բանից:  (92 / 11;  92 / 13) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ 

թէ եւ աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16;  92 / 18) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն 

օդ եւ զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ 

ճառագայթս:  (92 / 19;  92 / 20;  92 / 21) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 23;  92 / 26) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի 

մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց 

տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 27) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ, որք հարազատ առ ի յարենէցն 

ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման 

սոցայցն ասացեալ չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 32;  92 / 34;  92 / 34) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք, եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային 

բնութիւն, զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք. եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ 

խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ ի դմա զմարդասիրութեանն 

կաթեցուցանել գութ:  (93 / 4;  93 / 4;  93 / 5;  93 / 7;  93 / 7) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր 

արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 11) 
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  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ. եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն 

արարեալ մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց 

երկրի եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 14;  93 / 17;  93 / 17) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս, որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի 

կենդանութենէ:  (93 / 21;  93 / 22;  93 / 23;  93 / 24) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26;  93 / 26;  93 / 27) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն, զի 

անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 32;  93 / 34) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4;  94 / 5) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 5) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 8;  94 / 10;  94 / 11) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց, վասն 

այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ տարակոյս 

առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ հանգոյն 
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այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան, որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին 

զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ 

լինին պատուհաս:  (94 / 12;  94 / 13;  94 / 14) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 20;  94 / 21) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 22;  94 / 22;  94 / 25) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան 

յամեսցէ եւ բարեբաստութեան:  (94 / 27;  94 / 28) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 3) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան 

կենդանիս եւ զծառս:  (95 / 5;  95 / 5;  95 / 6;  95 / 6) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի 

նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի 

վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 11;  95 / 11;  95 / 12;  95 / 13;  95 / 13;  95 / 13;  95 / 14;  95 / 14

) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, 

յարութիւն եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի 

զօրութիւն եւ յերագութիւն. զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի 

սիրելիս:  (95 / 15;  95 / 15;  95 / 16;  95 / 16;  95 / 17;  95 / 17;  95 / 18;  95 / 18;  95 / 19;

  95 / 19) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 21) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, 

որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր 
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յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով 

Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի 

նոսա:  (96 / 3;  96 / 3;  96 / 4;  96 / 8;  96 / 9;  96 / 9;  96 / 9) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11;  96 / 11) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 12;  96 / 14;  96 / 14) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն 

մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 16;  96 / 17;  96 / 17) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 22) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 27) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս 

իմն, եւ գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ 

օդոցն, որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել 

ծաղիկս, եւ զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով 

վայելչութիւնս:  (96 / 30;  96 / 32) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ 

ահա եւ խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ 

բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3;  97 / 3;  97 / 3) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն. զորոյ բոլորեցուն 

արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ բանիւ զնոցայն 
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հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 5;  97 / 8) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր բոլոր 

աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած, զայս նոքա մի 

մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան վարուց:  (97 / 9) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ 

հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ 

հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 15;  97 / 15;  97 / 17) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ 

միանգամայն եւ մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն 

ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 19;  97 / 19;  97 / 21) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ 

հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել 

զմանկունսն, եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 27;  97 / 30) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ. վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս 

ասացի, պէսպէս աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 31) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից, որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 1) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր, զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ 

էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ 

գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ. բայց խանդաղատելով 

վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 3;  98 / 4;  98 / 5;  98 / 7) 
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  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք, եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք, եւ զգուշացեալ 

այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի նոցունցն երթեալ 

դարմանէր յարկս:  (98 / 10;  98 / 10;  98 / 12;  98 / 13) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր 

ի նմին յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն 

գիտութիւնս:  (98 / 15;  98 / 16;  98 / 16;  98 / 18) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ 

հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի. եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն 

վարկանելով մեծութիւն առ այնու ցանկութեամբ զոր ախորժեացն 

իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 20;  98 / 22;  98 / 24;  98 / 25) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 26) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց 

օրինակ բարեաց:  (98 / 32;  99 / 1;  99 / 2) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 2) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս 

ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն 

գրեալ մատամբ:  (99 / 7) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց 

տեսիլ, եւ այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի. զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն 

հրաշահի, զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի 

տեսողացն առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 10;  99 / 11;  99 / 12) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ, յորժամ ետես զնա 

պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ 
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դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 14) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին. իսկ նա միայն առանց ուրուք 

օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ հովիւսն հալածել 

միայնամարտութեամսն եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց 

կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 25;  99 / 27;  99 / 28;  99 / 29) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 32;  99 / 33) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ 

մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 4;  100 / 4) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, 

միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 10;  100 / 12) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր 

որդւոց, եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի 

անսխալ կարծեօք:  (100 / 14;  100 / 16;  100 / 17) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ, որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի 

նահատակադիրն Աստուած, համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի 

վերայ ամենայն հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 22) 
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  Նա, եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին. եւ նա 

պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, որպէս 

պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 25;  100 / 28;  100 / 29) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր եւ քաջապէս 

յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (100 / 30;  100 / 31;  100 / 33;  100 / 33;  100 / 34) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ, իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով 

դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն 

առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 7) 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 7;  101 / 8) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 9) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 13) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ 

յառաջագոյն ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ 

փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, որք ոչն 

կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն 

ի վերայ մեծին թագաւորէր 

անուն:  (101 / 19;  101 / 19;  101 / 20;  101 / 22;  101 / 22;  101 / 24) 
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  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 27;  101 / 29;  101 / 29) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն, զի նորին Աստուծոյ է 

ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ 

իմում ծառային Մովսէսի»:  (101 / 31) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի 

դէմսն, եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն 

անդամոց:  (102 / 3;  102 / 4;  102 / 4;  102 / 4;  102 / 5;  102 / 6) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան, եւ միջասահման երկաքանչիւր 

կողմանցն լինել, զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ 

անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 9) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 14;  102 / 15) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս 

ալէկոծութենէ եւ լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես 

բան, եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 22;  102 / 23) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս, զորս կատարեաց, եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց 

հնազանդ լինել:  (102 / 28;  102 / 29) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, 
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իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, 

արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ 

հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 5;  103 / 7;  103 / 7;  103 / 8;  103 / 8) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9;  103 / 10) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ եր 

անելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 11;  103 / 13) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն 

գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն 

միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 14; 

103 / 17  103 / 18) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի 

հակառակն եւ անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի 

ախտաւորութիւն:  (103 / 22;  103 / 24) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան, ոյց 

պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ յայտնեսցի 

գովութեանց:  (103 / 26) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 30) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն 

յարգեալ եւ պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն 

պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր 

համբարձեալ առաւելեեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն 

իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (103 / 33;  104 / 1;  104 / 1;  104 / 4) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 
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  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 7;  104 / 8;  104 / 8;  104 / 9) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ 

որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս 

կալուածոց:  (104 / 10;  104 / 14;  104 / 14) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց, ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք 

հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան 

յաշխարհ. եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին 

հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 16;  104 / 16;  104 / 18;  104 / 19;  104 / 20) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն, որք առ իւրեանցն 

մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս արկանելով յերկիր 

ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, 

ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 22;  104 / 24;  104 / 25;  104 / 26) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27;  104 / 29;  104 / 30) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 31) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ 

տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն. զի հաւատարմացեալ 

կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ զանվթարելին հաստատեալ 

ունի յինքեան բնութիւն:  (104 / 34;  104 / 35;  105 / 1;  105 / 3;  105 / 4) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան 

մեծարգի եւ մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն 
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աճեցմանէ, որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն 

ընկալեալ՝ գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին. եւ է երբէք զի 

վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն, եւ զնոյն 

որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն ընդունելով, 

կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 8;  105 / 10;  105 / 11;  105 / 12;  105 / 12;  105 / 13) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ, զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու 

զայլս, եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն. այլ առ 

ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս, փթթեալ յարաժամ 

ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ պատրաստաբար ի 

ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն, որովք 

առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն երեւի 

տնկոց:  (105 / 15;  105 / 22) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով 

ստացողացն:  (105 / 23;  105 / 24;  105 / 26) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29;  105 / 29) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4;  106 / 4;  106 / 5) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս 

ուժգնութեան եւ զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի 

պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6;  106 / 7) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ, յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց 

զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ անիրաւաբար յանդգնութիւն, այլ 
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հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 11;  106 / 13;  106 / 15;  106 / 16) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս, որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով 

յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ 

տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին 

զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի 

ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն 

յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24;  106 / 24) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 28) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն, որ ոչ միայն 

ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք շահից լեալ 

պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ 

սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (106 / 32;  107 / 4) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն 

իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6;  107 / 7;  107 / 8) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 9) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, 

համայն եւ հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ 

մնացեալ սորա հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ, այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ 

շառաւեղս:  (107 / 16;  107 / 17) 
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  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց 

զսորուն եւ ձեւով եւ գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ 

ցուցանեն տեսողաց նմանութիւն:  (107 / 20;  107 / 20;  107 / 21) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 24;  107 / 24) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն 

զմի եւ զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, 

որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի 

տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ 

անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս կացուցանել 

հաւասար:  (107 / 31;  107 / 32;  107 / 33;  108 / 2) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն 

արգասաւորութեամբք եւ կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն 

պարունակեալ կրէ յինքեան եւ հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն 

մատուցանէ, զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն 

իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 4;  108 / 6) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ 

շնորհեաց պարգե (108 / 10) 

Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն, որ զայսպիսի գեղեցիկ եեւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամս շնորհեաց պարեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի 

համանգամայնս համարելով վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից 

կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել 

պէտս:  (108 / 12;  108 / 13) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 
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հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 15;  108 / 16;  108 / 17;  108 / 18;  108 / 19) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ. եւ արեգակն 

թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ համանգամայն 

զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 21;  108 / 21;  108 / 23;  108 / 23) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25;  108 / 25;  108 / 26;  108 / 27) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն 

ամենեցուն եւ գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, եւ պատճառ յղփութեան այլոցն 

լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ 

ծաղկազգեստ:  (108 / 30;  108 / 30;  108 / 31) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 2;  109 / 2;  109 / 3) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց, 

զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային 

հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ 

վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս, յորս զօրէն 

թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ համբուրեալ 

փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով 

շքեղութեամբն:  (109 / 8;  109 / 10;  109 / 10;  109 / 11;  109 / 12;  109 / 13;  109 / 14) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա 

ունին եւ այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն 

վայելչութիւնք սոցա:  (109 / 15;  109 / 16) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս 

ծառոց եւ սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ 

ամենայն գոյացիւթիւնս, որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք. եւ զսա զօրէն 

ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց, եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ 

զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց 

զժամանակս եւ զմերս 
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ազն:  (109 / 20;  109 / 21;  109 / 21;  109 / 21;  109 / 22;  109 / 23;  109 / 23;  109 / 24;  1

09 / 25;  109 / 25;  109 / 25) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն 

սովաւ:  (109 / 31;  109 / 32;  109 / 32) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ. զի 

ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 34;  109 / 35;  109 / 35) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ 

այլս եւ յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք, 

փութայ եւ ինքն հասանել, զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն 

պարգեւացն, այլ ամենայն վայրք վայելչասցին 

բարեխառնութեամբք:  (110 / 1;  110 / 2;  110 / 2;  110 / 3;  110 / 3;  110 / 4) 

Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս, զի 

պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի 

միջոյ եւ խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան 

կալցի:  (110 / 6;  110 / 7;  110 / 7;  110 / 9) 

Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւ զնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք 

լրացուցանէ, եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան 

գործել խոր խաղաղութիւն:  (110 / 11; 110/12; 110 / 13;  110 / 14) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք 

բարեխառնութեամբքն եւ բնական օրինօքն վարել, զոր ընկալաւ յարարչէն ի 

սկզբան լինելութեան աշխարհի. եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ 

անյեղ եւ հաստատուն պահել:  (110 / 14;  110 / 15;  110 / 15;  110 / 17;  110 / 18) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի 

պտղահասութիւնս, եւ զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս 

որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 19;  110 / 19;  110 / 20;  110 / 20;  110 / 21;  110 / 21;  110 / 21;  110 / 2

1) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն, փորձի 
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գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել 

զամենայն:  (110 / 25;  110 / 26;  110 / 27) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ 

բուսազգեստ եւ ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն 

կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ 

զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի 

կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 29;  110 / 29;  110 / 29;  110 / 31;  110 / 31;  110 / 31) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ 

զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց 

զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ զայլն երկուս առաքինութիւնս, զորս ի 

ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս 

ցուցանէ:  (111 / 2;  111 / 2;  111 / 3) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն 

ծովոն եւ մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին 

ուղեգնացութիւն եւ զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն 

գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 5;  111 / 7;  111 / 7;  111 / 8) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, եւ զխստագոյնս 

անդաստանացն փութայ կակղել. եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս 

ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել եւ խլել. եւ իմաստական արիութեան գործովքն 

վաճառականապէս ընդ միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ 

օգուտս:  (111 / 8;  111 / 9;  111 / 10;  111 / 10;  111 / 10;  111 / 11;  111 / 11) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի 

փրկութիւն:  (111 / 13;  111 / 14) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր 

գործս եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16;  111 / 17) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 18;  111 / 18;  111 / 20) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 23) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ 

է եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի 

խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 26;  111 / 27;  111 / 28) 
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  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ, որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին 

հասարակ իրագործեն եւ հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն 

յաջողութիւնս:  (112 / 5;  112 / 6;  112 / 6) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային 

պաճարաց, եւ թռչնոցն, եւ ծովյին լուղակաց, որք զարմացեալ ի յինքեանս 

պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ նաւթճելով պատմեն զհոյակապ 

նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 11;  112 / 12;  112 / 13;  112 / 13;  112 / 15) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս 

ծննդովքն եւ ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք 

երջանիկ բառացիս:  (112 / 16;  112 / 16;  112 / 17;  112 / 18;  112 / 19) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ 

մատուցանէ եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին, զո՞ ոք յերից 

ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ զւգահաւասար 

երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 21;  112 / 22) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի, իսկ ի սմա հրճուալից 

ծաղկափթիթ զուարճանան 

կենդանիք եւ տունկք:  (112 / 25;  112 / 26;  112 / 26;  112 / 27) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, 

այսպէս եւ գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 29) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 30;  112 / 30;  112 / 31) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 1;  113 / 3) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 3) 
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  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս, զի ի սմա գոյացեալ 

զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարծք, եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ 

կենդանեաց գործեցաւ, եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց 

մարդոյս պարգեւեցաւ, զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ 

ճոխութիւն:  (113 / 7;  113 / 8;  113 / 10) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ 

զցնծութեան երգս:  (113 / 11) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս, զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս 

ծննդեան լիցի եւ ի բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց 

բարերարի, եւ զիմաստասէր ճարտարաբան. եւ բարեդիպութեանցն սորա 

զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ օգնականութեան ամենեցունց 

Աստուծոյ:  (113 / 17;  113 / 18;  113 / 19) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ, բայց 

մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ խելամտութեամբ 

առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 22) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 26) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 2) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել, զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ 

իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց 

բաժանել սահմանաւ:  (114 / 7;  114 / 8) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 
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գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 15) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ 

նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի 

ցամաքի, եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս եւ ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն 

ժամանէ վայրս, խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու 

միանգամայն եւ ի ցամաքի:  (114 / 23;  114 / 24;  114 / 25;  114 / 27) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել 

յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, մինչեւ 

անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան, 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 28;  114 / 28;  114 / 30;  114 / 31;  114 / 32) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (114 / 33) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4;  115 / 5) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 6) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն 

առին արքն, եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ 

եկելոցս, որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ 

ըստ անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 8;  115 / 10;  115 / 10;  115 / 12) 
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  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 17;  115 / 18) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ 

պատկանեալ, եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ 

զինքեանս ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 22;  115 / 23;  115 / 24;  115 / 25) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն 

քաղաքաց եւ գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց, որոց միանգամ 

պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց պահեն 

հովանւոջ:  (115 / 31;  115 / 32;  115 / 33) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34;  115 / 34) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն, որք դեռեւս 

յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ կշռապէս 

զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի երեւին 

տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3;  116 / 3;  116 / 5) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն 

իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով 

հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն կարողութիւն, 

նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ 

վճարումն:  (116 / 6;  116 / 8;  116 / 10) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի 

խնամելով եւ զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ 

թեթեւութիւն:  (116 / 12;  116 / 13) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր. եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս 

տալ, աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 15) 



1355 
 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ, վասն զի ոչ միայն ըստ 

անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ տեղեակք, այլեւ յամենայն իր 

հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 19) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք, զի ըստ 

իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 21;  116 / 22;  116 / 24) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան, եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք 

գտանին իսկ որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն, վասն 

այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 25;  116 / 27) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի 

թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն 

փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 30;  116 / 30) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 6;  117 / 7) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք 

գաւառաց եւ քաղաքաց եւ յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն 

ի թշնամեաց եւ մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական 

նուիրօք, այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 13;  117 / 13;  117 / 14;  117 / 16) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ 

այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 17;  117 / 18;  117 / 19) 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր 

կենդանեացն եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ 

քան զբնաւ մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք 

թագաւորաց:  (117 / 23;  117 / 25;  117 / 25;  117 / 25;  117 / 27) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 
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  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 29) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32;  117 / 32) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ 

կենաց. եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի. եւ ապա փութանակի 

անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն ինչ ճղճմելոյ զաստուստն 

առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 3;  118 / 4;  118 / 5;  118 / 7;  118 / 7;  118 / 8) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն, եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս 

հրապարակաց հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի 

մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի 

կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի բարեհամբաւ 

անուն:  (118 / 10;  118 / 11;  118 / 12;  118 / 13;  118 / 14) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 16) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա, 

միանգամայն եւ աշխարհի՝ յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ 

ամբողջ, մնայ միշտ խաղաղական:  (118 / 21;  118 / 22) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս, յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն 

յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 25;  118 / 26;  118 / 27) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել. զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ 

միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի 

գերազանցեալ կարգի եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ 
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երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, 

այլ եւ յապառնիսն:  (118 / 29;  118 / 30;  118 / 33;  119 / 1;  119 / 2) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք 

անուն եւ նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, 

այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 4) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան 

միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ 

չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 11;  119 / 13) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ 

է եւ ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին 

նմանողաց:  (119 / 16;  119 / 17;  119 / 18;  119 / 19;  119 / 20;  119 / 21;  119 / 21;  119 

/ 22) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ 

թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 24) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 28) 

  Եւ նախ ի բնակութենէն հաւեսցուք:  (120 / 1) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 
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  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին 

ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 12;  120 / 14;  120 / 15;  120 / 17;  120 / 19) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ 

մարդկան, եւ կամ զընտելականն մերձաւորութիւն, բայց կարի յոյժ ցանկալի 

ախորժակ, որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ 

կենաց:  (120 / 20;  120 / 22) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան, որ է 

արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի 

օրինօք:  (120 / 29) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց, որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն 

նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ. բայց կշռաձեւութեամբ 

հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս պատկանեալ տեսակ, եւ լի 

բոլոր մասանց հաւասարութեամբ. եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին 

բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (120 / 33;  120 / 35;  121 / 2;  121 / 3) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 8) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի, եւ յոյժ մեծագոյն 

զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան, այնքան հրաշափառագոյն ձեւ 

տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել նմանապէս 

գովութեամբ:  (121 / 13;  121 / 15) 
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  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 20) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 23;  121 / 25) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, 

նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ 

ճշմարիտ ասացեալս, զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով 

զհրամանն կատարելով, մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել 

պարենիցն:  (121 / 29;  121 / 29) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 3) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 6) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով 

սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել 

կենակցութեամբ:  (122 / 12;  122 / 13) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 24) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց 

ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 24) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 
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  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ 

պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 30) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 4;  123 / 5) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8;  123 / 9) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 10) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 14;  123 / 15) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի 

նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց 

զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 15;  123 / 16) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 23;  123 / 24) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք 

զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ 

գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 27;  123 / 28;  123 / 31;  123 / 32) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 
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  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար, եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ 

պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 8;  124 / 9;  124 / 9;  124 / 10;  124 / 10;  124 / 11) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի 

ճշմարտութենէ եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ 

զայլ ոք առաւել քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն 

անձին:  (124 / 13;  124 / 14) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ 

թէ եւ առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի 

վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ 

զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 17;  124 / 18) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար 

խեղութիւն եւ կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք 

բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի վատթարագոյնս միտեցին չարիս, այնպիսիքն 

թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս յիրաւի, բայց որ 

բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի չարութեանցն 

հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան 

զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ առաջարկեալս 

ապագովելի 

այր:  (124 / 21;  124 / 22;  125 / 1;  125 / 2;  125 / 2;  125 / 5;  125 / 6;  125 / 8) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն, զոր բազմաց 

առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 8) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիր, թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին 

մատուցանիցէ երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր 

արժանի:  (125 / 14;  125 / 15;  125 / 17) 
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  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս, որոց մինչեւ ցարդեանս 

ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ արձանագրի 

արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 20;  125 / 21) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 

յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 24;  125 / 26) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն, բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ 

այնորիկ ախորժելով անցեալ եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, 

այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ 

այսպիսաբար կրթութեամբ:  (125 / 29;  125 / 29;  125 / 30;  126 / 2) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց 

գոյանայ, այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 5) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 8;  126 / 8) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն 

կամակարութիւն, եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ 

զմահուն հատանելով վճիռ:  (126 / 12) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 16) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն, որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց 

կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն 

դարձոյց տեսիլ:  (126 / 19;  126 / 20;  126 / 21) 



1363 
 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ, զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի 

տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, զի նոցայն որպէս կամին՝ 

ցուցանի:  (126 / 27) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց 

թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ 

լինէր կապանօք:  (126 / 28;  126 / 30) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (126 / 32) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ 

նախահոգակն ծնողի, որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ 

սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 5) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն 

յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 10;  127 / 10;  127 / 10) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 14;  127 / 15;  127 / 17;  127 / 18;  127 / 19;  127 / 20) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 21) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 
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  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ 

առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբար եւ վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք 

զամենահեզ ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն 

պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող 

զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 28;  127 / 28;  127 / 29;  127 / 31) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի, յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ 

խուսափեն անձինք, յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան 

լուրս:  (128 / 4;  128 / 6) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս 

գարշ եւ աղտեղի եւ յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի 

կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն 

տարաշխարհիկ եւ անյարկ հանգստարանի 

հանդիպելով:  (128 / 10;  128 / 10;  128 / 11;  128 / 12) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 13) 

Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 16) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 19;  128 / 19) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս 

չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի 

բաց դարձուցանել:  (128 / 23) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք 

աւարտեալ եւ այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին 

վատթարագոյն մահուամբ, զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ 

մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 25;  128 / 26;  128 / 26;  128 / 27;  128 / 27;  128 / 28) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 
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զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի, յորմէ 

բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (128 / 30) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 3) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց եթէ 

միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի 

գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 6;  129 / 8) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին, եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք 

առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 10;  129 / 11) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 15;  129 / 15;  129 / 17;  129 / 17;  129 / 18) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական 

սպանութեան եւ ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 21;  129 / 22) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ 

պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն 

օտար այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի 

ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի 

բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի 

մահուանն:  (129 / 24;  129 / 24;  129 / 26;  129 / 26;  129 / 27;  129 / 28) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ 

դսրովանս:  (129 / 29) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար 

ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ 

բամբասանս, ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով 

զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի 

կենդանոջս:  (130 / 2;  130 / 4;  130 / 5;  130 / 6) 
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  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով 

պախարականօք եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ 

բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, 

հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 9;  130 / 11) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 13;  130 / 15;  130 / 15) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, 

թէպէտ եւ բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն 

ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով 

դաս:  (130 / 22;  130 / 22;  130 / 23) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս, բայց 

է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի 

հարթայատակ եւ յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ 

պարաւանդի:  (130 / 29;  130 / 30;  130 / 31;  130 / 31;  130 / 32) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 1;  131 / 1) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 6) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու է, զի 

ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց 

մարդկան:  (131 / 8;  131 / 10;  131 / 12) 
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  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով 

դայեկեն. եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 14;  131 / 15) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16;  131 / 17) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ 

զպարենիցն եւ զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով 

մատուցանէ վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ 

ոչ:  (131 / 22;  131 / 24;  131 / 24;  131 / 26) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում 

հանճարեղից եւ հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի 

զյոքնապատիկն վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ 

անյագաբար տանջանօք, որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով 

կնդամբք եւ ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք եւ մղեն երախաձգութեամբն 

սանձակոծելով զկզակս, եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն 

քրտունս եւ իբրեւ զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ 

շղթայս:  (131 / 27;  131 / 28;  131 / 31;  131 / 31;  131 / 32;  131 / 33;  131 / 34) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով 

ախորժակի:  (132 / 1;  132 / 2) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն, որ յանկարծակի 

ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն 

անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 5;  132 / 7) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն, որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 8;  132 / 9;  132 / 11) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս, բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն 

վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն 

հասանել ի տեղի, զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ 
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պարաւանելով կնատ եւ խէնէշ 

գոյացութեամբն:  (132 / 14;  132 / 16;  132 / 18;  132 / 18) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ 

իւրումն ստացողի, որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, 

որպէս գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 25) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով 

իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար 

ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 1;  133 / 2;  133 / 3) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 7) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս, եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս 

ազգի ազգի վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել 

զարտաքոյ իրաւանցն չարիս. եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն 

կատարել սովորութիւն:  (133 / 7;  133 / 9;  133 / 9;  133 / 11;  133 / 12) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն. թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին 

ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 13) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով, զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն 

ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս 

ազին:  (133 / 19;  133 / 20;  133 / 22) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով, բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց 

զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն, յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է 

մարդկան ապագովեալ կենդանիս, բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ 

ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 23;  133 / 25;  133 / 25) 
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  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ, զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ 

առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր 

լսողաց:  (133 / 29;  133 / 30;  133 / 32) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ, որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք 

հայհոյեալ ոչ միայն ի մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային 

սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին 

Մովսէսի:  (133 / 33;  134 / 3) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ 

յերկայն եւ թէ ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց 

տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն 

օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել բժշկաց, եւ ի զառամ 

ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս ի բացարձակն 

յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի տուն աղորեացն 

արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 6;  134 / 7;  134 / 8;  134 / 9;  134 / 10;  134 / 10;  134 / 12) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14;  134 / 16) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 16;  134 / 17) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 21;  134 / 23;  134 / 25) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք, եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ 

յօրանայ եւ անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 26;  134 / 27;  134 / 27) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին. եւ համայն 

պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն 
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չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ 

վախճանի:  (134 / 31;  134 / 32;  134 / 32;  134 / 33;  135 / 2) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2;  135 / 3) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 6;  135 / 7) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12;  135 / 13) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին 

խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու, 

որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 15;  135 / 15;  135 / 16) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 19;  135 / 20;  135 / 20;  135 / 21) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք. եւ ի սոցանէ ապա 

խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց յոլովագոյն զդժնդակն՝ 

հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն 

խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (135 / 32;  136 / 1;  136 / 1;  136 / 3) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 4;  136 / 5;  136 / 6) 
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  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 8;  136 / 9;  136 / 10) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս 

մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն 

սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 12;  136 / 13;  136 / 14) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ 

դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 22;  136 / 22;  136 / 23) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի 

ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, 

ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր 

կապտութեան:  (136 / 28;  136 / 30;  136 / 31) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (136 / 33) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 3) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ 

հաստատունս եւ հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես 

զօրէն բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն 

ցոյցս:  (137 / 7;  137 / 8) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր 

ընտանի եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն 

բնաւորականաւն անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով, յորում է 

այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի 

սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 
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թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 10;  137 / 10;  137 / 11;  137 / 14) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս, ո՞րչափ եւս առաւել 

կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 21) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ 

անպատշաճագոյն եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել 

գոյութիւն:  (137 / 23;  137 / 24) 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ 

եղանէր ցոյց. զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ 

ի կրողսն լինէր ներգործութիւն:  (137 / 27;  137 / 29;  137 / 31) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (137 / 33;  138 / 2;  138 / 2) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի զանազան 

բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ թափուր 

յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս 

գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար 

տեսութեամբ:  (138 / 7;  138 / 8;  138 / 9;  138 / 9;  138 / 9;  138 / 10;  138 / 12) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ. եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ 

յարեգակնայինդ ընկալեալ շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ 
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մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս 

տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 15;  138 / 17;  138 / 18) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր 

խորհրդականք եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի 

պակասագոյն ի վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի 

զինուորութեանն, եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս 

խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 26;  138 / 26;  138 / 27;  138 / 28;  138 / 28;  138 / 29) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31;  138 / 31) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն 

յարմարութեանց եւ անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի 

բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է 

զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ առնուլ 

զերեւոյթ:  (138 / 32;  138 / 33;  138 / 34) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց, զի թէ հնար ինչ 

էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն կացուցանէր 

բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 3;  139 / 6;  139 / 10;  139 / 10;  139 / 11) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր 

աղէ եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13;  139 / 14) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն, այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 21;  139 / 22) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով 

զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ 
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մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի 

պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց, 

որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս, զգածեալս 

չքաւորութեամբ:  (139 / 26;  139 / 28;  139 / 29;  139 / 30;  139 / 31) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի, որոց հիանալով 

ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս լսելոյ անըմբերագոյն 

դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6;  140 / 7) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 10) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 10) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս 

հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 14;  140 / 16) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ 

ստացուածի, եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ 

բնականի եւ տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս 

զեղուցանէ անժուժկալի վտանգս:  (140 / 18;  140 / 20;  140 / 21) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք. 

բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ 

սաստկանայ:  (140 / 27;  140 / 27;  140 / 28;  140 / 29) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի, զպախարակելին հակառակ 

գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ 

զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս 

մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս 
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զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան 

արկածս, ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն. թէ ոչ՝ զի 

արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն 

զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ 

ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (140 / 32;  140 / 33;  141 / 1;  141 / 1;  141 / 3;  141 / 4;  14

1 / 4;  141 / 5;  141 / 10;  141 / 11) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի 

բարւոյ եւ ի չարէ եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն 

խառնուած եւ յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով 

երկոցունց զխառնուածս:  (141 / 15;  141 / 15;  141 / 15;  141 / 16;  141 / 17) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի խրախական ճաշակաւորութիւն՝ 

օգտեցուցանեն:  (141 / 23) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ 

համով եւ գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ 

չարութիւնն:  (141 / 28;  141 / 28) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն 

զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի 

կատարածի:  (141 / 29;  142 / 1;  142 / 2;  142 / 3;  142 / 4) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք 

ուրախութեան եւ ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական 

համբոյրք եւ ատելական կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական 

ձաղութիւնք, եւ այլ եւս զանազան անառակութիւնք, զորս սա բերէ ի յաշխարհի 

իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ 

մասանցն պատահիւք:  (142 / 5;  142 / 6;  142 / 7;  142 / 7;  142 / 9) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 10;  142 / 11) 
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  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս, որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն 

վշտացուցանեն եւ յայլ ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ 

հեղեղեն:  (142 / 15;  142 / 16;  142 / 17) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ 

տաքին եւ զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս, յորմէ իբր 

յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն, եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց 

աղիտից եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ 

զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ 

վտանգի, որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան 

ապականել:  (142 / 19;  142 / 20;  142 / 23;  142 / 24;  142 / 25;  142 / 26) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի 

սպասաւորութիւն:  (142 / 28;  142 / 29;  142 / 30) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 31;  143 / 1;  143 / 1) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 4) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել, զի սովաւ 

պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ զաւելաստացու 

ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս, որք ոչն գիտացին թշուառականքն 

զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն, այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ 

ետուն զանձինս յանտանելի ծառայութեան չարիս:  (143 / 6;  143 / 8) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ ուղէշս 

յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր 

ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել 

տոյժս:  (143 / 13;  143 / 14;  143 / 14;  143 / 15;  143 / 16;  143 / 17) 
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  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18;  143 / 19;  143 / 19;  143 / 19) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի 

ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ 

ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն 

շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, ուստի անհնարին դժնդակ լինի 

երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս 

սորա:  (143 / 22;  143 / 25;  143 / 26;  143 / 27) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման 

խաբեալք, եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29;  143 / 30) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 33) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն 

այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (144 / 1;  144 / 3;  144 / 3;  144 / 3;  144 / 4;  144 / 5;  144 / 6;  144 / 6;  1

44 / 7) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 8) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 10;  144 / 12) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս 

ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր ունին զօրութիւն, զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու 

յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս վատթարութեան, ուստի ոչ կարգիւ 
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ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն 

խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 16;  144 / 19;  144 / 21;  144 / 21) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի 

ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ 

զվերնայարկօքն պատին, որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին 

միտք, առ հասարակ կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ 

մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 24;  144 / 25;  144 / 26;  144 / 28;  144 / 29) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, 

տխեղծանան եւ զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն 

մասունքն, եւ տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն անասնոց 

անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 31;  144 / 33;  144 / 33) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն, յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց 

գիջութեան, եւ անխուզ վաւաշոտութիւնք շռայլական 

ճակաճանութեանց:  (145 / 3;  145 / 5) 

  Եւ կնացուցեալ յեղու ի խէնէշ վատասրտութիւն:  (145 / 9) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն 

գրաւէ եւ յերկչոտութիւն, վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական 

պղծութեանցն հետեւել զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ 

աներկուղութիւն:  (145 / 11) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ 

յերկեղածութիւն եւ կամ երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, 

ընչկենու յանարութիւն:  (145 / 14) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց գործօնեայ. վասն 

զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս տեառն 

թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս 

արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի 

պարտուց, այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 16;  145 / 18;  145 / 19;  145 / 20;  145 / 20) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի 

պատճառ:  (145 / 23;  145 / 24) 
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  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ 

հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 25;  145 / 26;  145 / 27) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ 

զթշնամի եւ զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ 

լեալ:  (145 / 30;  145 / 30;  145 / 30) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, 

գրաւէ եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի 

թշնամութիւն դառնան:  (146 / 3;  146 / 4;  146 / 4) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց թէ դոյզն 

չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ 

սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 7;  146 / 9;  146 / 11) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ, զի ոչ ի 

ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ ի 

պտղածնութիւն, որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի 

չափ:  (146 / 13;  146 / 13;  146 / 14) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ 

զպարսաւ եւ ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի 

վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ հնագոյն 

սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 18;  146 / 18;  146 / 19;  146 / 21) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնխ ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս 

մատչին:  (146 / 22;  146 / 23;  146 / 23;  146 / 24) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ 

զեղխութեամբն եւ սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ 
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բազում չարեօք, զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն 

հաւասարութիւն:  (146 / 26;  146 / 27;  146 / 28;  146 / 29;  146 / 29) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք 

պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն 

երթեալ:  (146 / 31;  146 / 32;  146 / 33;  147 / 1) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, որք ի կենցաղումս 

վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի 

նաւարկութեանն գործս, ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս 

քան զամենայն իրս:  (147 / 6;  147 / 8) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 8) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ 

բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ 

հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման 

սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի 

դիւրութիւն:  (147 / 12;  147 / 13;  147 / 15;  147 / 15;  147 / 16;  147 / 16;  147 / 17;  147 

/ 18;  147 / 18) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն 

դիւրութիւն, եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ 

զաւազակացն աներկեղութիւն 

խաղաղութեան:  (147 / 19;  147 / 21;  147 / 21;  147 / 22;  147 / 22) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի 

վշտալիսն. եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք 

պատանդեալ է, եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն 

նկարէ զմահ, ընդդէմ երթալով անպարտելի 

բռնութեանց:  (147 / 24;  147 / 25;  147 / 25) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 
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ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29;  147 / 29) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց 

ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 3;  148 / 3;  148 / 4;  148 / 5;  148 / 7) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց, եւ ի ստորուստ զօրէն 

անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ. եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն 

իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային սահանացն 

խռովեցուցանէ, եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին 

ջրոց թմբրեցուցանէ, եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան 

աղիտիւք տառապեցուցանէ զանձինս 

բնակչացն:  (148 / 7;  148 / 9;  148 / 10;  148 / 11;  148 / 12;  148 / 13;  148 / 15;  148 / 1

5) 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 16) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր 

սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք 

եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին օգտակարացն 

հաւակք:  (148 / 19;  148 / 20;  148 / 21;  148 / 21) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու 

վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 23;  148 / 23;  148 / 24;  148 / 25) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք, այլ 

վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ 

մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին 

հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 30;  148 / 31;  148 / 31) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն 
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երասանակօք, եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն, 

ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն 

յիմարելոց, եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն 

փորձին:  (148 / 33;  149 / 2;  149 / 3;  149 / 5) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 6) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 8) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, 

զսպանութեանն եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ 

ամենադաւ չարեաց, զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք 

յարուեստաւորացն գործով կահարել, եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի 

վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա 

հնարին, եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ 

յարձակել աւազակութեամբք, որոց յաղթեսցեն նաւաց, յորս փութան անխնայ 

ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս, եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ 

բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ 

խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 11;  149 / 11;  149 / 12;  149 / 13;  149 / 14;  149 / 15;  149 / 16;  149 / 18;  

149 / 19;  149 / 20) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22;  149 / 23) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ 

արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ զմոյնսն ի 

տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական գեղեցկութիւնսն 

զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 25;  149 / 26;  149 / 27;  149 / 28;  149 / 28) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի 

նաւաքարշութիւնս եւ յընդունայնաջան վաստակս, յորոց յարաժամ յօգնեալ 

անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 30;  149 / 30;  149 / 32;  149 / 33) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ 

աճէ, եւ խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն 
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տապալէ. եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն 

սիրեցողս:  (150 / 8) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան, այլ ձեռք ի չուանաձգութիւնս աշխատին, եւ աչք ի յառագստս նաւաց 

պշուցեալ հային, եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց 

յածմունս, եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ 

վարին:  (150 / 10;  150 / 12;  150 / 13;  150 / 14;  150 / 14;  150 / 14) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք, որք թէպէտ եւ պահեն 

զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց 

ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան 

զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 16;  150 / 18;  150 / 20) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 22) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ 

նահատակին, եւ ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս 

քաջացեալք մղեն զախոյանս, ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին 

զմեծացուցիչ մրցանակս:  (150 / 25;  150 / 26) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք, ուր ոչ 

քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք, այլ միշտ յաղթեալ 

վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ զարհուրեալք անձնապուրծ 

փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 29;  150 / 31) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն 

զմեծատունս եւ զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն 

զանձինս ախմարաց:  (151 / 5;  151 / 6) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ 

գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք, որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր 

առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ ատելութեամբ վարեն 

զօտարս եւ զընտանիս, զորս կարեն որպէս եւ յառաջագոյն 

ասացաւ:  (151 / 7;  151 / 8;  151 / 9;  151 / 10;  151 / 11;  151 / 11;  151 / 12) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13;  151 / 13;  151 / 14) 
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  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 14;  151 / 15) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, 

ոյց եւ վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 19;  151 / 21;  151 / 21) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին, եւ ի 

մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց, որք զկնի 

մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն բնութեան. այլ 

բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 23;  151 / 24;  151 / 25;  151 / 25;  151 / 26;  151 / 27) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն 

ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում 

մահս:  (151 / 30) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի. 

զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 33;  151 / 35) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 2;  152 / 4) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս 

յարարկանելով, եւ կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ 

փոքունս, եւ կամ զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4;  153 / 5;  153 / 5;  153 / 6) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 8) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11;  153 / 12) 
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  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել 

զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին դնել 

հաւասար:  (153 / 14;  153 / 15) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ 

է:  (153 / 16;  153 / 17) 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. վասն զի արագագոյն 

ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան արուեստ:  (153 / 19) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 4;  154 / 5;  154 / 6) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ 

եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալք՝ երիցս 

երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու մարգարէից մեծն 

Հեղիաս:  (154 / 7;  154 / 9;  154 / 10) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ 

կամօք, եւ մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, 

մինչ զի նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային 

սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 15;  154 / 16;  154 / 17) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն, 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր. որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի 

բարեացն բանակետեղ, որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր 

պարգեւացն շնորհելից երկրի:  (154 / 23) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25;  154 / 27;  154 / 27;  154 / 28) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 
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շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 29;  154 / 31) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ, զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն 

յորդորմանն իմանի:  (155 / 2;  155 / 3) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն 

նուաստ եւ աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն 

քան չբնաւ անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 5;  155 / 7) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 11) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 13;  155 / 14) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն 

խոշորութիւն եւ զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 19;  155 / 21) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ, զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն 

մարդկան գրովք դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 24) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26;  155 / 27;  155 / 28) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք տեսանելով զահաւոր 

կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ 

յինքեանս զսա թագաւոր:  (155 / 30) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն, եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 3;  156 / 5) 
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  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին, 

մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 8;  156 / 9) 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 11) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ 

որթն, եւ հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն 

իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ 

պահապանութիւն, եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական 

իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 20;  156 / 22;  156 / 23) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ, վասն զի 

եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր որոգայթք 

յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ, թուի թէ 

անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ պատշաճ 

բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի 

խրատելն եւ յուսուցանելն:  (156 / 25;  156 / 25;  156 / 27;  156 / 29;  156 / 30;  156 / 3

0) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի 

թէպէտ եւ դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, 

օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն 

ամփոփեալ:  (157 / 1;  157 / 2;  157 / 4;  157 / 5) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 8;  157 / 10) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն, որով եւ պատուեցաւ 

քահանայական բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի 

յաղթանակ:  (157 / 14) 
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  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն 

թագաւորին, եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 18) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր 

յաճախութիւն:  (157 / 22;  157 / 22) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս որ 

արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 24;  157 / 26) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան 

ի սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (157 / 32;  158 / 4;  158 / 4) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 6;  158 / 7;  158 / 7) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ զբարեգութ 

ամենեցունց արարիչն, որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն 

ի վեր հանել խոստանայր:  (158 / 10) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած, որով եւ յամենայնի առնուլ 

զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 13;  158 / 16) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ 

զուարճացումն եւ հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ 

վայելմանն օթեգան:  (158 / 20;  158 / 20) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն 

ուրախակցութիւն, այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 
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յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի 

պահելոյ:  (158 / 22) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 29;  158 / 29;  158 / 31) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, 

որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի 

ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 2) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն, ոմանք մասնաւորին, եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով 

սկիզբն ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 4;  159 / 5;  159 / 5;  159 / 6) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի, վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն 

բարիք լուսագեստ մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ 

տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 9;  159 / 12) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ, որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ 

ժամանակք, բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 17;  159 / 17;  159 / 18) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 20;  159 / 21) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն, միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական 

ախորժակ ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի բարեօք 

զուարճացելոցն:  (159 / 24;  159 / 24) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28;  159 / 29) 
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  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  Քանզի ուր սիանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի 

լեռնայինս եւ ի միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ 

հասարակաբար վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 5;  160 / 5) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց. այլ 

թէեւ առաւելեեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի, սակայն առ այժմ 

բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու խաղաղութեանն 

զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 7;  160 / 10) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ չարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 21) 

  Սոյնպէս եւ միւսումս՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 25;  160 / 28) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 29;  160 / 30;  160 / 31) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն 

մարտացուացն եւ զսոցունց նմանողսն, որով յարդարեալ կատարին խառնմունք 

ճակատամարտիցն:  (161 / 1) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 6) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 
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փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 9) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն 

կազմուածս եւ պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն 

մաքրութենէ:  (161 / 13;  161 / 15) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն 

թէպէտ եւ անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս 

արասցեն, սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն 

զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ 

յարմարէ:  (161 / 17;  161 / 18;  161 / 20) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 24;  161 / 25) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք, որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ 

թանձրահողն եւ զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով 

կակղել, եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 27;  161 / 29;  161 / 29;  161 / 30) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն կատարմունս, յորմէ 

կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի յորդութիւն:  (162 / 7) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք, դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, 

ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12;  162 / 12;  162 / 13) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա 

դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ արտաքս քան զսահմանն 
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իմաստութեանն, որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ 

յարդարի:  (162 / 15;  162 / 17;  162 / 17) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս 

ամբողջ եւ յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն,զի 

թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն 

պատրաստեցի:  (162 / 21;  162 / 22) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ 

մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն, եւ կամ 
թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն 

ողջախոհութեան ստուգեսցի:  (162 / 27;  162 / 28;  162 / 28;  162 / 28) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք 

գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք հրաժարեալ 

առաջիկայիւս:  (162 / 30;  162 / 31;  162 / 32;  162 / 32) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 10) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս, որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս 

ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ յանկարօտ փարթամութենէն կատարել 

աղբիւրաբար բերողիս զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 13;  163 / 15) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ 

միանգամայն եւ պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ 

յանկասկած կեանս:  (163 / 24;  163 / 24) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27;  163 / 28) 
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  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ 

իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 29;  163 / 30) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 32;  163 / 34;  164 / 1) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3;  164 / 4) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 4;  164 / 6) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7;  164 / 7) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 10) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11;  164 / 12) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17;  164 / 18;  164 / 19;  164 / 22) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար 

դրակցութեամբն եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի 

զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ 

բերմամբն:  (164 / 25) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ, եւ որք զարժանաւոր սոցուն 

կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 27;  164 / 28;  164 / 30) 
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  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (164 / 33;  165 / 1;  165 / 1) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի սեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութենէ, վասն զի 

յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, յայնժամ 

զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 3) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի 

մարդկան:  (165 / 7;  165 / 9) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս 

զբողբոջս եւ զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 13) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի 

բանական եւ ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 18;  165 / 18;  165 / 21) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 26;  165 / 27) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 29) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն 

սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ 

միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 1;  166 / 3;  166 / 4;  166 / 4) 

  Զոյգք ահա եւ արագութեամբն հանդիպին:  (166 / 6) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 
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սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ 

անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 9;  166 / 10;  166 / 12) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի. նա՝ վասն 

զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս, թէեկ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ 

եոեցես իբրոֆւ յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 14;  166 / 16) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ 

պնդէ եւ միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ 

ի կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 19;  166 / 20) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ 

ծնունդս, եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 25) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս, որք զխօղամաղձականն բերեն 

ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն յուզմունս. նմանապէս բարեխառնութեամբն 

զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ յոյժ 

խոհեմագոյնս:  (166 / 27;  166 / 29;  166 / 31) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս, բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին 

յիւրաքանչիւրումն եւ զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ 

յեւս յաւէտագոյն փոխէ անզանգիտելի 

նահատակութիւնն:  (166 / 33;  167 / 2;  167 / 3) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս, զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ 

յարձակմունս եւ զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ 

ի նոյն բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա 

համեստացուցանէ:  (167 / 5;  167 / 5;  167 / 7;  167 / 7) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 10) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 
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  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 14;  167 / 15) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ 

շնորհ եւ հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. 

համանգամայն իսկ եւ անասուն 

կենդանեաց:  (167 / 16;  167 / 18;  167 / 19;  167 / 19) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 20;  167 / 22;  167 / 23;  167 / 24;  167 / 24;  167 / 25;  167 / 25) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ 

ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն 

լինի:  (167 / 26;  167 / 27;  167 / 27;  167 / 29;  167 / 30;  167 / 30) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 1;  168 / 1;  168 / 2;  168 / 2;  168 / 4) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից 

զիշխանս եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ 

շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 5;  168 / 7) 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք 

խինին փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 
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  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15;  168 / 15) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն 

սխանչելեօք:  (168 / 17;  168 / 17;  168 / 18) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 21;  168 / 23) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի 

վասնի բոլորաբուխն վայելել ժողովման, եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ 

ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 24;  168 / 27) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ 

բարեօք եւ սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս 

միմեանց եւ օժանդակք՝ եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ 

բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ 

սիւն եւ հաստատութիւն լինելով 

աշխարհի:  (168 / 30;  168 / 31;  168 / 31;  168 / 32;  168 / 32;  168 / 32;  168 / 32;  168 / 

33;  169 / 1) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 2;  169 / 3) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք, ոյք անհակառաբար 

հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել 

պատրաստականք:  (169 / 9;  169 / 10) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 11;  169 / 13) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայանս, միս՝ ի խառնուածի 

ծովու եւ  ցամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց 

բնակչացն յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 16) 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23;  169 / 24) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին, վասն զի 

թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն, բայց 

հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել խելամուտ 

գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 5;  170 / 7;  170 / 8) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս, զի 

հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ, եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար 

դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 9;  170 / 11) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս, եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 13;  170 / 15) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 

գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ 

շքեղութեամբ:  (170 / 19;  170 / 19;  170 / 20;  170 / 20) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն 

վայելչանաց:  (170 / 22;  170 / 23;  170 / 24) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով 

դալարացուցանել եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն 

հզօրապէս ուժով:  (170 / 27;  170 / 28) 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30;  170 / 30) 
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  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն, զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (170 / 34;  171 / 2) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել, եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն 

իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, 

ընթանան:  (171 / 3;  171 / 4;  171 / 6) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 7;  171 / 9;  171 / 9) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն 

հատանէ եւ զերկրագործսն եւ զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով 

տեղեկանալ մասեմբն զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ 

բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ զկարօտ 

ջրաբաշխութեան, ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 11;  171 / 11;  171 / 14;  171 / 14) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19;  171 / 20) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորչ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 22;  171 / 24) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս, եւ զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 2;  172 / 4) 
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  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 6;  172 / 7) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ 

յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 9;  172 / 11) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ 

նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, 

այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 14;  172 / 15;  172 / 16;  172 / 16) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ. ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն 

եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն 

տարակուսանք:  (172 / 21;  172 / 22) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարայլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ. կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի 

կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ 

ընդարձակեսցի:  (172 / 24;  172 / 25;  172 / 27) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից 

աստուածաբանիցնէ, բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ 

ճշմարտեալ եւ զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ 

ցանկալի տեղւոյ զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն 

նմանեցուցանելով:  (172 / 29;  172 / 31;  173 / 1) 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ 

իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 3;  173 / 5) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի 

ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ 

անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 7;  173 / 8;  173 / 10) 
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  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեամբ եւ զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն 

գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի 

զարտաքուստն եւ զի ներքուստն լցուցանելով զպէտս 

կարօտութեանցն:  (173 / 15;  173 / 16;  173 / 17) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց, յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի 

բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ հաղորչեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան 

գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ անուամբ անգամ անծանօթ 

գոլ:  (173 / 24;  173 / 26) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն 

լիով եւ ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ 

իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, 

ի ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (173 / 27;  174 / 1) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ 

զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 7;  174 / 10) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12;  174 / 14) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 19;  174 / 19;  174 / 20) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 
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  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ 

գտանել խնամածութեան:  (174 / 25;  174 / 26) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի 

սնանելն, եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30;  174 / 30;  174 / 31) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 1;  175 / 1;  175 / 2) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի 

զխակ եւ զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի անխակ 

քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 5;  175 / 6) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ 

զիջանելով եւ լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ 

բառնալ զի հեռուստ շահաւետ բերս 

բեռնակրութեանն:  (175 / 9;  175 / 10;  175 / 11) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար, քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս 

փայլեալ եւ կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի 

քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար 

իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 20;  175 / 22;  175 / 24;  175 / 25) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 26;  175 / 27) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, 

վերջնովք եւ պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 31;  175 / 32) 
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  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1;  176 / 2) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6;  176 / 6) 

  Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ, եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս 

ձգել զկնի իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 8;  176 / 10) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 16) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս, անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ 

զսերմանեալն լինի, մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն 

կանխէ եւ այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի 

ժամանել:  (176 / 19;  176 / 21;  176 / 22) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, դարձեալ է՝ 

զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական 

կայանն:  (176 / 24;  176 / 24;  176 / 24;  176 / 27;  176 / 28;  176 / 28) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, 

յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ 

մեղադրութիւնն:  (176 / 30;  176 / 32;  177 / 1) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, եւ ի կատարել այսորիկ 
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բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի, վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ 

աշխատութեանն եւ այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի 

նահատակացն եւ յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 11;  177 / 12) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 21;  177 / 21;  177 / 22) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24;  177 / 24) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 28) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 30;  177 / 31) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ, զու ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի 

վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել 

զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն 

քաւութեան եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7;  178 / 9) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր զմու ի 

մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 

վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 12) 



1405 
 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23;  178 / 23) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն 

վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 26;  178 / 27;  178 / 29) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով 

չինութեան եւ յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (178 / 34;  179 / 2) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից 

բարեօք եւ ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ 

զարմանալի եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9;  179 / 9;  179 / 10) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 10;  179 / 12) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 25) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 30) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31;  180 / 1) 
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  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր, 

քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 8;  180 / 8) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել, եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն 

յօրինուած յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 17;  180 / 18;  180 / 19) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 21;  180 / 23) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 25;  180 / 26) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 28;  180 / 30) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 4) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն 

կարողապէս եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13;  181 / 15) 
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  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 16) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն, վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 20;  181 / 21;  181 / 24) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, 

որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի վերայ 

ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի անկռուելի 

օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 28) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, նոյի օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ 

լի եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ 

փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (181 / 31;  182 / 2;  182 / 2;  182 / 3;  182 / 3) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող 

անւրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն, իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի 

դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել մինչեւ ի չափ կատարելութեանն, զկնի 

որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի ձեռն նոցա 

հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 5;  182 / 9) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն, 

բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջազազտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ, 

յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն 

հատուցմամբ:  (182 / 11;  182 / 12;  182 / 13) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19;  182 / 19) 
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  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 23;  182 / 24) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի 

սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 25;  182 / 26;  182 / 27;  182 / 29) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ 

ստուգեալ պատմեն:  (183 / 3;  183 / 4) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8;  183 / 8) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 11;  183 / 11) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 12) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16;  183 / 16) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 20;  183 / 21;  183 / 23) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի 

դարմանել եւ զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25;  183 / 25) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ 

ուրախութեան եւ միանգամայն օգնական ամենայն 

առողջութեան:  (183 / 27;  183 / 28) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 
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բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 29;  183 / 30;  183 / 31) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք. քանզի ոմն է նոյն 

բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ 

կերպարանառնութիւն:  (184 / 3;  184 / 5;  184 / 5) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք, որպէս. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց 

բարձելոյ»:  (184 / 6;  184 / 6) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք, 

որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 11;  184 / 11) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ 

խօսել, եւ զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 14;  184 / 15) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք 

են, եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան, որպիսի. «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ 

բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի Պելեպաւնէսիականսն 

զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 17;  184 / 18;  184 / 19;  184 / 19) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 1) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 4) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5;  185 / 6) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 6) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 8) 
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  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 11) 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն 

մանուածոյ եւ ձեւոյ:  (185 / 15;  185 / 15;  185 / 16) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ 

ներկայիւ եւ անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 16;  185 / 17;  185 / 17) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս 

զօրութիւն եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ 

ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ 

սփոփանացն եւ մխիթարութեանն 

մասն:  (185 / 19;  185 / 21;  185 / 22;  185 / 23;  185 / 23) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս, եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող 

անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ ի ցաւագին կեանս 

կենցաղոյս:  (185 / 28;  185 / 28;  185 / 29) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի 

մէջ անկեալ կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց, ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի 

զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի 

տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն 

իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ 

երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ 

տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 5;  186 / 5;  186 / 6;  186 / 8;  186 / 9;  186 / 10;  186 / 13) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն, որով 

ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար իմն 

վայելիւք:  (186 / 14;  186 / 15) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 19;  186 / 20) 
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  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն 

ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ 

օգնականութեանն լրումն:  (186 / 21;  186 / 27) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 30;  186 / 31) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն 

ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 34) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ 

զբարի եւ զչար. եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն 

հայելով զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ 

չարին միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին 

երանութեանցն՝ անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական 

հարկաւորութենէն, լինելով աստուածանման:  (187 / 4;  187 / 4) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ 

ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու 

ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից 

յօրինուածս եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն 

ցաւակցի եւ զօրէն իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար 

խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 11;  187 / 12;  187 / 14;  187 / 15) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 18) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն, 

յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն 

բան:  (187 / 19;  187 / 20;  187 / 21;  187 / 23;  187 / 24) 
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  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն 

առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 26;  187 / 27;  187 / 27;  187 / 29) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, 

թէ ռչ որ զի որպէս թուիս, պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն, որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ 

երկրի երերեալ յածցի, եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել 

ժառանգաւոր գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ 

տանջանացն:  (187 / 31;  187 / 31;  188 / 2) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր, որպէս զի 

թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն վասն 

բարետոհմութեանն, եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ 

զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 4;  188 / 5;  188 / 7) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ 

ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 9) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 12) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել, եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ 

արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ 

յաւիտենի:  (188 / 16;  188 / 17;  188 / 18) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս, յորում այժմ հասեալս 

ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ աղիտից 

սաստկութեան, եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ 

հեղձամղձուկ լինելով տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ 

զօրութիւն մխիթարելոյ:  (188 / 21;  188 / 21;  188 / 24) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ 
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նեղութեանս եւ յանտանելի տեղի 

չարչարանաց:  (188 / 27;  188 / 28;  188 / 29;  188 / 30) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ 

գոլ եւ զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ 

յուսացեալ եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 1;  189 / 3) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք, որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ մատուցանելիք 

բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր 

ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 3;  189 / 5) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8;  189 / 8) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից, որ ի ձեռս ծտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով 

զրպարտեալ կամ, եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել 

յանապատիս եւ օգնական զոք իմումս պաճարել 

վտանգի:  (189 / 9;  189 / 10;  189 / 11;  189 / 12;  189 / 13) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 14;  189 / 14) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, 

որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 16;  189 / 17) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 21) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր բարեաց 

եւեթ զուարճանայի յուսովք, եւ զդձնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ 

յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 22;  189 / 25;  189 / 26) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 27;  189 / 29;  189 / 30) 
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  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն, որ հանապազ ըստ 

առաքինութեանն զբարեզարդութեան փոխանորդէր 

փառս:  (189 / 31;  189 / 32;  189 / 33;  189 / 34) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 1;  190 / 2;  190 / 4) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց, ոյք 

պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ ատելութեանն, 

մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման 

չարեաց:  (190 / 7;  190 / 8;  190 / 8) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 9;  190 / 10) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի 

իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 13) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն, զայն այլ իւիք 

ոչ կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ 

ապագայից վշտացն, սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական 

հաւատն իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից 

անվհատելի կամօք:  (190 / 16;  190 / 16;  190 / 17;  190 / 19;  190 / 20) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն 

արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 22;  190 / 22;  190 / 23) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի 

մօտոյ եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է 

հայցուածոցն, եւ առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ 

զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 25;  190 / 26;  190 / 28) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30;  190 / 31) 
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  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս, եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու 

անպարտելի համարեալ գոլ նահատակ:  (190 / 33;  191 / 1;  191 / 2) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ. եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի 

գրեթէ ի բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 3;  191 / 4;  191 / 4) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 9;  191 / 9;  191 / 10) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. այնքան արագագոյն գոլ, մինչ 

զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն 

ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 11;  191 / 12;  191 / 14) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն, ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն 

զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին 

սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն 

հատուածել բանակ:  (191 / 15;  191 / 17;  191 / 17;  191 / 18;  191 / 20) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար 

մահու, եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն 

այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի 

բանսն. որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի 

երբէական գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին, բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի 

վեր զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք, իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ 

ոք:  (191 / 23;  191 / 27;  191 / 30;  191 / 31;  192 / 2) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ 

ոչ:  (192 / 3;  192 / 4) 
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  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք 

լի եւ աղարտանս անձինս, ընդ կիտադրեալն յաղթութիւն, զոր սահմանէր բանիւ 

ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, եւ ծառայութիւն պարտութեան 

եբրայեցւոցն. եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 5;  192 / 7;  192 / 8;  192 / 9) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից 

քինու, եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 12;  192 / 14;  192 / 14) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ, զզի կատարեսցին ըստ սորին 

ուխտադրութեան խորհադրեալ, եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն 

զզօրսն այլազգեացն. եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ 

բերիցեն, հրձիգ առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն 

վարել զազգն, եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ 

սովորութիւն:  (192 / 17;  192 / 18;  192 / 18;  192 / 19;  192 / 20) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 21;  192 / 23;  192 / 24) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն, եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց 

յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ ձեռին գործ:  (192 / 25;  192 / 27) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29;  192 / 30) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս 

զարմացումն եւ ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց, որ զմիջաւորքս 

շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ 

զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս. եւ ահա անկեալ դնիմ լի 

սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 3;  193 / 5;  193 / 6) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 7) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի 
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զարհուրրեցուցանել եւ զխաղաղացեալ յապահովութիւն 

լսելեացս:  (193 / 10;  193 / 12) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ 

լքումն, եւ զխորհել եւ զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն, ոյք հաշեալք 

ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ կիսամահ 

տագնապի:  (193 / 15;  193 / 16;  193 / 16) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 20) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 20;  193 / 23) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ 

խոստովանութեանն եւ զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ 

բարեպաշտութիւն համարելոյ:  (193 / 26) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի 

վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 28) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ. եւ եթէ ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն 

մեծին մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել, որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն 

եկեղեցւոյ. ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել 

չարչարանացն նեղութիւնս, եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին 

անխափան պարապումն սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի 

բովանդակութիւն:  (194 / 2) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ 

զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի 

յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 
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քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի, եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս 

տանել գրով ամբաստանութիւն անըստգտանելեացն:  (194 / 4;  194 / 7;  194 / 9) 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ. եղէց 

փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 16) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն, որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն 

խոստացելոց ժառանգող լինել պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 20;  194 / 21) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի 

կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս 

մխիթարութեան:  (194 / 24;  194 / 26;  194 / 27;  194 / 28) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ 

հաւատոյն, եւ յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ սերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 1;  195 / 2;  195 / 4;  195 / 6) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 
թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 7;  195 / 7;  195 / 11;  195 / 12) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ 

կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 16) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 
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  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 21) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. ուստի սկիզբն անհակառակ 

աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական 

քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, փութացայ 

արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ 

զաշխարհականսս. եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ 

փրկական լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն 

առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 25;  195 / 30;  195 / 32) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն, ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի 

նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի 

բնակութիւնն, եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 1;  196 / 2;  196 / 3;  196 / 5) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ, եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի 

ստուգապէս եւ երանեցայ ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9;  196 / 9) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ 

անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 13) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 14) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17;  196 / 18) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 18) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 21;  196 / 22) 
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  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, 

սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն, եւ ուսոյց առնուլ զհեզ 

նուաստութեանն պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ կամէի անհաւան 

վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն, նորին 

աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 23;  196 / 24;  196 / 27;  196 / 28;  196 / 29) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, զի զոր սակաւուցն առաջի 

քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից 

յաւելուած բարւոք յորդորման, ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր 

սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ զգեցայց զղջումն 

ապաշաւանաց:  (196 / 32;  196 / 32;  197 / 1;  197 / 3;  197 / 3) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, զի թէ եղիցի 

ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն վատնումն, 

սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան. 

որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին ծայր 

կատարելութեանն. եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն 

եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, եւ միանգամայն վյելող 

հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ 

բարութեանցն:  (197 / 7;  197 / 8;  197 / 11;  197 / 12;  197 / 13;  197 / 13) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ. վասն զի բնութիւնս հզօրապէս զի 

վայրն հոսանից ունի կարգ. եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ 

ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ, եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն 

ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց պատցաստել 

ոտից:  (197 / 15;  197 / 16;  197 / 17;  197 / 19;  197 / 20) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 20;  197 / 22;  197 / 22) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս 

անարգելութեան, եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, 
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քամահանաց գործ եւ այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ 

աստուածային նախախնամութեանն 

գործոյ:  (197 / 25;  197 / 25;  197 / 26;  197 / 27;  197 / 27) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ 

վտանգից, եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ 

զաջուցն եւ զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28;  197 / 29;  197 / 30) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն 

ես եւ զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր 

արբուցմամբ շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս. եւ համօրէն գրեթէ ամենայն 

գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց պատճառ գոլ անցանել ի 

բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց, զոր ոչ ինձն էր 

հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 4;  198 / 6;  198 / 6;  198 / 7;  198 / 7;  198 / 8;  198 / 1

0) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր 

գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան, որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի 

յղփանայի երջանկութեամբ, եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի 

խորութեամբն բնակչացն հանդիպեցայ. եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել 

հնազանդեցի, բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ 

ազգէ եւ զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ 

երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի 

կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն, եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ 

կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ զմիոյ ուրուք թանալ 

զկօշիկս:  (198 / 10;  198 / 12;  198 / 13;  198 / 14;  198 / 15;  198 / 17;  198 / 18;  198 / 2

1) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ 

գործ:  (198 / 22;  198 / 22) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ ամենայն 

հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին 

բանէ:  (198 / 25;  198 / 26;  198 / 27;  198 / 27) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի 

գետոց եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից 

մեծի եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց, որ ոչ այլում ումեք 



1422 
 

լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 28;  198 / 29;  198 / 29;  198 / 29;  198 / 30;  198 / 31) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 2;  199 / 4;  199 / 4) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ 

ծաւալեալ եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս 

գերազանցէ զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 7;  199 / 9) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ 

վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 11;  199 / 12;  199 / 13) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 15) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 17;  199 / 17) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս, որ միայն ոչ եմ 

անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 18;  199 / 20) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի 

ցուցանել եւ աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան 

զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23;  199 / 24) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 24) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն 

լճաց ինչ, եւ կամ դուզնաքեայ խաղացումն յորձանից գետոց, որք չափին եզերբք, 

բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 27;  199 / 29;  199 / 30) 
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  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ 

յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան 

իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 32;  199 / 33;  199 / 34;  200 / 1) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի 

քան զաղտաղտն գտանել անպտտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն 

յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն 

աղբերաց:  (200 / 3;  200 / 7) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ 

դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին 

զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք. եւ ոչ բնաւ այլում ումեք 

կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու յիրս ինչ, բայց միայն անցեալ 

գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ բազմադիմի ջանով 

շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 10;  200 / 11;  200 / 12;  200 / 12;  200 / 13) 

  Եւ արտասանելի է 

զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4;  201 / 4;  201 / 4;  201 / 5) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ 

սեւագոյն եւ գանգրահեր»:  (201 / 6) 

  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 6) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, եւ ոմանք 

շարալծեալք:  (201 / 10;  201 / 10) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի. քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ 

կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 14) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16;  201 / 16) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17;  201 / 17;  201 / 17) 
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  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ, որոյ թէ զիա՞րդ 

անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս, 

որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (201 / 21;  201 / 22;  202 / 3;  202 / 3;  202 / 5) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն 

կենացն:  (202 / 5;  202 / 9) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց, եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն 

լինել նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս 

նմանութեամբ յօրինուածոյ:  (202 / 10;  202 / 12;  202 / 12) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 23;  202 / 23;  202 / 24) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն 

զոսկւոյ եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն, եւ առ հասարակ 

իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ վտանգիւ գոգցես 

խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 25;  202 / 26;  202 / 26;  202 / 27;  202 / 27) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ 

հանգստարանի եւ յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց, եւ կարծիս տալով 

թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն 

վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով 

պարծէին յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ 

յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն 

քամահանս առնէին, այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր 

բարօրութեանն առաջի արկանէին զանսահման 

շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (202 / 29;  202 / 30;  202 / 30;  202 / 32;  202 / 32;  202 / 33;  203 / 

3;  203 / 4) 
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  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն 

գալստեան:  (203 / 5;  203 / 5;  203 / 7) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք 

ընդոծնօք եւ այլովք համանման մարտակցօք, ոյք էին 

պատրաստք եւ պիդակազմք ըստ ամենայնի պատերազմողացն 

օրինի, եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 10;  203 / 11;  203 / 12;  203 / 13;  203 / 14) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն, զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ 

ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին 

գործակցութենէ, եւ որպէս ի վերայ հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց 

ամպարշտացն բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն 

ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն, եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի 

միմեանց սատակէին սրոց՝ ի թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան 

հարկանելոց հարուածս կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով 

ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 15;  203 / 17;  203 / 18;  203 / 21;  203 / 21) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 25;  203 / 27) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29;  203 / 31) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան, ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք, 

այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն, յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն. 

զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի 

իրագործութիւն:  (204 / 2;  204 / 3;  204 / 5) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 
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միանգամայն եւ քահանայութեամբ, ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր 

Մելքիսեդեկ:  (204 / 9) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով 

զմնացականն եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր. արդարեւ 

վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 10;  204 / 11;  204 / 12) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան 

օրինի եւ այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 15;  204 / 17) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան. ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ 

հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն 

դառնալոյ հրճուալիցք էին. եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ 

հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային 

կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 19;  204 / 19;  204 / 20;  204 / 21;  204 / 21) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն 

փարատեալ եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր 

վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց, զի միխտ 

ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ պատմողք նորին 

սքանչելագործութեանն:  (204 / 25;  204 / 26;  204 / 27;  204 / 29) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց, ոյց 

ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան, այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն 

պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել, 

որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (204 / 32;  205 / 2) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, բայց եւ զոմանց 

փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի յոյժ ի հիացումն 

զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 6;  205 / 7;  205 / 7) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 8;  205 / 10) 



1427 
 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 12) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, ոյց զեկուցանէր ըստ 

վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ երկրորդին նորին 

հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն բանակեցելոց 

միանգամայն՝ իսրայէլեան 

ժողովուրդ:  (205 / 17;  205 / 18;  205 / 19;  205 / 19;  205 / 21;  205 / 22) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք. բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել. զորս եւ դիւրինն էր 

ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ զեգիպտացւոցն 

գոռոզէն եւ զնորին 

մարտակցաց:  (205 / 23;  205 / 24;  205 / 25;  205 / 27;  205 / 27;  205 / 29;  205 / 31;  2

05 / 31;  205 / 32) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 3) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ 

գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու 

զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 4;  206 / 7) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս, եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն 

հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու ձեռամբն զտիրական 

գաւազանն, եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան 

բաժանէր ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 10;  206 / 12;  206 / 13) 
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  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ 

հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, այնպէս մինչ զի թէպէտ 

աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, սակայն ի նոսին 

պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ կրուկն 

դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 16;  206 / 17;  206 / 19;  206 / 19;  206 / 20;  206 / 22) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 25;  206 / 27) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն 

ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք 

զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, 

ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 31;  206 / 33;  207 / 1;  207 / 1) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ, եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն 

հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի, զորոց կամեցան զփորձ 

առնուլ. եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս, իբրու թէ ի նմին էր ձեւի 

մնալ սքանչելեացն. այլ նա ոչ նոյնպէս 

յաւէժամնայր:  (207 / 2;  207 / 5;  207 / 5;  207 / 7) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ, յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել, զի զօրէն աճառապինդ 

շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա ժամանէր, ոչ տայր ըստ 

սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ բռնադատելով քարշէին 

մինչեւ յեզեր ծովուն. նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին 

մղեալք եւ ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, 

առ հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով 

յանդունդսն եւ յոխորտօրէնս:  (207 / 14;  207 / 15;  207 / 17) 
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  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 26;  207 / 27;  207 / 28;  207 / 29) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն, զկէսն ծփելովն 

տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ 

զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս 

կացուցանէր:  (207 / 33;  208 / 2) 

  Եւ զայս ծրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք 

կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 3;  208 / 5) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք եւ ի 

միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն հանել 

բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 7;  208 / 8;  208 / 10;  208 / 10;  208 / 11) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս, որոց առաջնորդեալ հաւէր 

արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ նորին համարիւն նուագերգողն 

Մարիամ:  (208 / 11;  208 / 12;  208 / 14) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 15;  208 / 17) 
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  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ զնոյն 

ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան, որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս 

բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ 

տեսութեանց:  (208 / 18;  208 / 20;  208 / 22) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 27) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան, վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն 

(?) եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ, կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել 

մրցանակ, եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 5;  209 / 7) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ եւ համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն 

բերեալ այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9;  209 / 10;  209 / 10) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն, զի բաժանելով ունէր զնիստ 

հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս 

յարուցելոց յերկրէ, եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 16) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս, 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն, տի՛ 

նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 20;  209 / 22;  209 / 23) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի 

փքացեալ, եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս 

թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ 

ոք:  (209 / 24;  209 / 25;  209 / 26;  209 / 28) 
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  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ 

ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն 

ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր 

ախոյեան:  (209 / 32;  209 / 32;  209 / 33) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ 

նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ 

նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ, նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին 

օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ յաստուածային նախախնամական 

զօրութիւնսն:  (210 / 2;  210 / 3;  210 / 4;  210 / 5) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 6;  210 / 7;  210 / 7;  210 / 9) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. եւ ինքն 

ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի դէմս 

թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն, 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն զօրութիւն 

յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն 

պարանոցին:  (210 / 10;  210 / 11;  210 / 11;  210 / 12;  210 / 13;  210 / 15;  210 / 16;  21

0 / 17;  210 / 17) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ, եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն 

հատուածէր բանակ:  (210 / 18;  210 / 19;  210 / 20) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 

վերայ, եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր, եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն 

երթային հալածեալք:  (210 / 23;  210 / 24;  210 / 25) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ 

սատակէին, եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ 

բարեբախտութեամբ:  (210 / 26;  210 / 27) 
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  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ 

լի եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ 

պատմել:  (210 / 30;  210 / 31;  210 / 31) 

  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, մանաւանդ 

գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն, որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն 

կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 4) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն 

նմանութիւն, եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, 

նուագեցից եւ ձեզ պատմական բանիւս:  (211 / 9;  211 / 11) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց, որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել 

նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 12;  211 / 14;  211 / 15) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս 

զգեստուցն եւ զինուց, եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի 

սկսայց երգել անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 20;  211 / 20) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ զթիկամբք 

աղաբողոնս:  (211 / 26;  211 / 28) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք 

զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 2;  212 / 3;  212 / 3;  212 / 4;  212 / 4;  212 / 5) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին 

ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն 

այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ 

սովորութեան թշնամեաց խամրացուցանելով, որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին 
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նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս, կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց 

սպառել:  (212 / 6;  212 / 8;  212 / 9;  212 / 10;  212 / 10;  212 / 13;  212 / 13) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում 

ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 16;  212 / 17;  212 / 18) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն, եւ աճապարեալք ի ձեռն 

առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին 

փողս, եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն 

ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 19;  212 / 21;  212 / 22;  212 / 23;  212 / 23;  212 / 25) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք 

բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին, մինչ զի ոմանք ընդ 

իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք 

անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 25;  212 / 27;  212 / 29) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս, եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 30;  212 / 31) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն, որ զկէսս տապաստ արկեալ 

անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին 

վանել սրով, եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն 

վանէին սահմանաց:  (212 / 33;  213 / 2;  213 / 3) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք 

անգամ եւ զինուք:  (213 / 5;  213 / 6;  213 / 6;  213 / 7;  213 / 7;  213 / 8;  213 / 8) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար 

բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 8;  213 / 10;  213 / 11) 
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  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ, հարկեցայ եւ ձեզ 

պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին, զի ուրախակիցք 

միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 14;  213 / 15;  213 / 16;  213 / 17) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս, որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր 

գործւեացն:  (213 / 21;  213 / 22;  213 / 23;  213 / 23) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ, զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս 

եդից լսողաց, որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 28) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ 

ձիական եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 6) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ, զի կէսքն բարձեալ ունէին 

թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ 

տանէին. եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն 

էին եւ յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին 

խաղաղութիւն:  (214 / 7;  214 / 7;  214 / 8;  214 / 9;  214 / 10;  214 / 11) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ 

ումեմնէ, եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ 

անտառախիտ եւ յոյժ գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ 

յիւրաքանչիւր ամրութեան, զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն 

անցեալ կային այնուհետեւ:  (214 / 12;  214 / 13;  214 / 14) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 17;  214 / 19;  214 / 19) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել, 

յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ 
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դառնային եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք 

լինէին, ոչ ուրեք երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, 

յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք 

զասպականեացն հոյլս:  (214 / 21;  214 / 23;  214 / 24;  214 / 25;  214 / 27;  214 / 28) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 29;  214 / 29;  214 / 31) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 

զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 5;  215 / 6;  215 / 6) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8;  215 / 9;  215 / 11) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 14;  215 / 15) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող 

քաջութեան եւ կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից, եւ կատարելով զայն՝ 

մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 20;  215 / 21) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 22;  215 / 24) 
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  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս 

խորել եւ թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական 

բանիւ, զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 28;  215 / 29;  215 / 29;  215 / 31) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ, 

սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին 

վայելք:  (216 / 2;  216 / 3;  216 / 5;  216 / 6;  216 / 6) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց 

զուարճութիւն:  (216 / 11;  216 / 12;  216 / 12;  216 / 14) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն, յորմէ եւ ի նմա էին 

տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 15;  216 / 16;  216 / 19;  216 / 20) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի, զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ 

պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի 

խոցոտող մացառուտ փշոց, որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր 

զարհուրեցուցանելով երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս 

զգազանացն արգելլով եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին 

նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն 

օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 23;  216 / 26) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն, ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն 

շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր 

բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն 
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փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց 

ցուցելոց:  (216 / 29;  217 / 3;  217 / 3;  217 / 5;  217 / 5) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ 

զնռնենեաց եւ զխնձորեաց, եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ 

բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի 

հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի 

զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 8;  217 / 8;  217 / 9;  217 / 10;  217 / 11) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք, ոյց գրեթէ անորիշ 

յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք ողջունելն 

խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15;  217 / 16) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն 

չափով եւ ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի 

նոսա, եւ անուշահոտ եւ պայծառազարդ ծաղկաց 

աճեցման:  (217 / 18;  217 / 20;  217 / 20) 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն, ուստի 

զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք խրախամիտ 

զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց, եւ փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն 

տեսանելեաց:  (217 / 24) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի 

եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ 

հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ 

խմբեցելոց՝ ի բազմաւորական թռչնոցն երամոց, ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն 

առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս 

երգոց:  (217 / 28;  217 / 32) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն. զորոց 

ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ այսր 
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անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց. զի աշխոյժ 

ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ իւրաքանչիւր ուրուք 

ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 5;  218 / 6;  218 / 6;  218 / 8;  218 / 9) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 10) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան, որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում 

զարմանալի տեսութեանցս:  (218 / 14;  218 / 16;  218 / 17;  218 / 18) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, որպէս 

յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու 

զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն, որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի 

ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ ամրացեալ խաղաղութեան. եւ առաւել 

եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել, ուր յարացեալ ի 

նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 20;  218 / 20;  218 / 24;  218 / 26;  218 / 28) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 29;  218 / 30;  218 / 31) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 4) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս, զի 

բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս 

իմն եւ սարաւանդակս եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի 

համատարածն ջուրս անցանել պարիսպ. եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես 

զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն 

ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ նաւացն 

գեղեցկացելոց:  (219 / 5;  219 / 8;  219 / 8;  219 / 9) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 
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զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 15;  219 / 16) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի, որ իբրու մեծ 

իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 17;  219 / 17;  219 / 17;  219 / 20) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն, եւ երգս աստուածավայելուչս, որք ի յոյժ անդնդային 

ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն գային տեղի, յայնժամ 

խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական 

աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ 

ինչս. եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս 

երգոց եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 22;  219 / 23;  219 / 27;  219 / 28;  219 / 29) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն 

բոլորեցուն եւ զայնոսիկ դարձեալ, որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին 

հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն 

պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ միւս եւս՝ զի 

լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, դնէին 

ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (219 / 31;  219 / 32;  220 / 3;  220 / 4) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի, մինչ 

զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 6;  220 / 9;  220 / 10) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս 

երանգոցն, եւ կամ զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն 

զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն 

զծով եւ զցամաք:  (220 / 12;  220 / 12;  220 / 14) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ, զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ, եւ ոմանք 

մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն հաւատային 

հատուցումն:  (220 / 15;  220 / 17;  220 / 17) 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 18) 
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  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս, եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք 

զներբողականն ընդունէին բան, ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք 

արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, 

զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառփ:  (220 / 19;  220 / 21) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր 

անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի 

սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ 

զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք 

տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 24;  220 / 28;  220 / 28;  220 / 29;  220 / 30) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով 

սքանչանայի եւ հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ 

պատմել:  (220 / 32;  220 / 33;  220 / 33) 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 3) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան 

դրութիւն եւ ենթադրութիւն:  (221 / 11) 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եւ ոմանք 

տեսականք:  (221 / 12;  221 / 12) 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ կէսքն 

բաղդատականք:  (221 / 18;  221 / 18) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, կարողաւն, 

իրաւացեաւն:  (222 / 4) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի 

զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց 

կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 9;  222 / 12) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 
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  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, 

թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 19;  222 / 22) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ, զի զոր նա առ 

սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս ծախեաց, սոյն եւ աւելի 

քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն 

արծարծեաց եւ զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ 

գործակից աստուածայինն գտաւ 

արարչագործութեանն:  (222 / 22;  222 / 23;  222 / 26;  222 / 27;  222 / 27) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3;  223 / 3;  223 / 4) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել, որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ 

բովանդակութիւն:  (223 / 9;  223 / 9) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, 

միաբան եւ ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ 

ըղձի ուրախակցութեամբն զուարճացումն. եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ 

բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, 

քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս զեղեալ 

յորդեսցեն:  (223 / 10;  223 / 11;  223 / 12;  223 / 12;  223 / 13;  223 / 14) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 
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  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն 

քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս 

պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ 

ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել 

երկայնմտութեամբն:  (223 / 20;  223 / 22;  223 / 24) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել 

իմանալ, եւ ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ 

մատուցանել:  (223 / 25;  223 / 26) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 30;  223 / 32) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 2) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն 

զգաստութեանն եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն 

ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն 

զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական 

գոլ:  (224 / 4;  224 / 5;  224 / 6;  224 / 6;  224 / 7) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 10) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն 

մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել 

զանձն:  (224 / 17;  224 / 18) 
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  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք 

մանկանց եւ կամ նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի 

արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն 

պատերազմելոց:  (224 / 20;  224 / 21) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 22;  224 / 23) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 24) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն, յորում 

բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն զուգահաւասար 

բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն 

տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց 

պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (224 / 29;  225 / 2) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք, զի զիւրեանց 

արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի ծննդոցն բարս. որպէս 

զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 4) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց 

զօրավիգն, սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ 

ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն 

կատարմունս:  (225 / 9;  225 / 11;  225 / 14;  225 / 14;  225 / 15;  225 / 16) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ 

ընդդիմաբանել եւ կամ բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն 

արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 
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  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 27) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 32;  226 / 1) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք 

իմն եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան, յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ 

պահպանութեամբ պաշտպանեալս:  (226 / 3;  226 / 4) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին 

հաղորդութենէ, միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ 

տէրութիւն վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 9) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք. ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն 

թշուառութիւնք, եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն 

ընդդիմութեանց հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 15;  226 / 16;  226 / 16;  226 / 18) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ, բայց միանգամայն 

զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ հարկանելով՝ մոռացօնս 

գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս, յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք 

լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն 

յօժարական կամօք:  (226 / 20;  226 / 22;  226 / 24) 
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  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 26;  226 / 27;  226 / 27) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, ատեան լինելով 

նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող թշնամեացն են 

դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (226 / 30;  227 / 1;  227 / 5;  227 / 5) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 9;  227 / 10;  227 / 11;  227 / 12;  227 / 12) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 14;  227 / 15) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 15) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն, որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն 

արժանաւորացն սորա, նախ քան այլոցն հասանել սմին ի կեանս 

աշխարհիս:  (227 / 20;  227 / 21) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 26;  227 / 27;  227 / 27) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ 

առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 28;  227 / 30) 
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  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք 

ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան 

զզարդ եւ զհաստատութիւն իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար 

զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (227 / 33;  228 / 1;  228 / 2;  228 / 2) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 3;  228 / 4;  228 / 4;  228 / 5) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս, որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս 

դիւրեսցեն ի հեշտալի վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 7) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել, զի 

ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի, վասն զի եւ օգնականին 

սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն հոգաբարձութեամբ գիտելի է 

զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել 

խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 12;  228 / 13;  228 / 15) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին. զի որպէս ումեքն ի 

քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. ուստի եւ ի սմա նախ՝ 

որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ 

լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս 

յինքն ձգեալ, իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ 

նմանապէս առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն, ուստի եղիցի 

այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ հարազատաբար 

ժառանգակալացն 

փոխանորդութեան:  (228 / 17;  228 / 19;  228 / 19;  228 / 21;  228 / 25) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն 

կամակատարութիւն եւ ծերատածութեանցն վերստին 

խնամակալութիւն:  (228 / 26;  228 / 29) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս, ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել 
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յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան յորդորականք 

են եւ լինին:  (228 / 32;  228 / 35;  229 / 3) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն 

շտեմարան, եւ պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, 

արծարծիչ բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց 

բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն 

վստահանալի բարեյուսութեամբ:  (229 / 4;  229 / 5;  229 / 6;  229 / 7;  229 / 8) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն, զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն 

պատուիրանապահ ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք 

աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ 

ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 11) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց, որ զքաղաքացն 

զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն, եւ հեշտաւ տանին զբնակելն 

անդ, եւ ի բիւրապատիկ բարութիւնսն հանապազ վայելողս, այլեւ սքանչանան 

եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի իրաործութեան եւ ի 

պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն 

դէմս:  (229 / 20;  229 / 20;  229 / 22) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք. եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն 

ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի 

տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 24;  229 / 24;  229 / 25;  229 / 27) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան, եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին 

շահս:  (229 / 28;  229 / 29;  229 / 30;  229 / 31) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32;  230 / 2) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 4) 
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  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի 

յիմաստութեան եւ յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ 

յարութեան եւ յարդարութեան:  (230 / 9;  230 / 10;  230 / 10) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան, յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան 

հանճարս՝ բանական եւ գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ 

անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 15;  230 / 15) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց, եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական 

խնամս շինութեան:  (230 / 17;  230 / 19) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց. եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր 

ամուսին զուգակցացն լինել մտահաճոյ, որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց 

յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն տանց եւ յաստուածայինն 

օրինաց:  (230 / 20;  230 / 23;  230 / 25;  230 / 25) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ 

քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 28;  230 / 30) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց 

թշնամեացն եւ ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի 

բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք, եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն 

յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն 

քաղաքի:  (230 / 32;  230 / 33;  230 / 34;  230 / 34;  231 / 2;  231 / 2;  231 / 3) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է 

նորոգութեան, եւ գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան, 

բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ 

ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ 

իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ 

արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 5;  231 / 6;  231 / 6;  231 / 7;  231 / 9;  231 / 9; 

 231 / 10) 
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  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 12) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ, եւ թուիս 

զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի 

զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս. քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է 

քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ 

ձայնելի:  (231 / 16;  231 / 18;  231 / 21) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան 

ցոյցս եւ զզինուորութեանն հանդերձումն 

սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար 

փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն 

ամենայնի պատրաստութիւնս, որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն 

արիանան, գործառնութիւնս եւ անցեալ տանին զյաղթութեանն 

կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 23;  231 / 24;  231 / 25;  231 / 26;  231 / 27) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ, որ 

միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք, որ է 

վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ 

զարդարի:  (231 / 29;  231 / 30;  231 / 31;  232 / 2;  232 / 3;  232 / 4;  232 / 5) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի 

յառաջարկութիւն գործոյն գալ. եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի 

պատրաստութիւն:  (232 / 9;  232 / 10;  232 / 10;  232 / 12) 
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  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն 

կատարելութիւն:  (232 / 14;  232 / 15) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ 

լինել եւ օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի 

գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 16;  232 / 17;  232 / 18) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից 

գործիցէ, եւ սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց. 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 23;  232 / 24) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից 

ընչից եւ տաժանման մարմնոյ, եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ 

պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս զասացելոցս պահանջեն 

վարկս:  (232 / 25;  232 / 27;  232 / 28;  232 / 28;  232 / 28) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ 

տեսողս եւ վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք 

ամօթոյ միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի 

բաց առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 29;  232 / 30;  232 / 31;  232 / 32;  232 / 33;  232 / 34;  232 / 34) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն, կրկին 

արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ. թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ 

զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած, եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ 

մտերիմ սիրելեաց, եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան 

զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 1;  233 / 3;  233 / 3;  233 / 4;  233 / 5;  233 / 6) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց 

վայելչանայ, եւ իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու 

է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ նմին 

ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ 

ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ 
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կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման 

իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 8;  233 / 9;  233 / 9;  233 / 10;  233 / 10;  233 / 10;  233 

/ 12;  233 / 12;  233 / 13;  233 / 14) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն. եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն 

յարուցանել զնա:  (233 / 15;  233 / 15;  233 / 16) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ 

բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 20;  233 / 21) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել 

ցամաքայինս:  (233 / 23;  233 / 24;  233 / 25;  233 / 26) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման. եւ զի 

նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (233 / 28;  233 / 29;  233 / 29;  234 / 1) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ 

վարեցաւ եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք 

ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց 

եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 2;  234 / 3;  234 / 3;  234 / 4;  234 / 5;  234 / 5) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց, որք սովիմբ 

ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 6;  234 / 7;  234 / 9) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս 

վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր 

մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, 

արագագոյն գտցէ եւ հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ 

հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել 

ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 12;  234 / 12;  234 / 13;  234 / 14;  234 / 15) 
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  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, 

որով եւ զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով 

յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 19;  234 / 20;  234 / 21;  234 / 22) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն, եւ յառաջագոյն 

զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 23;  234 / 26;  234 / 27) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն, բայց ի հարազատն ամուսնաց. ի բաց վարեալ տանի ի խառնից 

հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն 

հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով 

սահմանի:  (234 / 28;  234 / 29;  234 / 29;  234 / 32) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ. վասն զի 

ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց, եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան 

հարկեցուցանէ գալ եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն 

Աստուած:  (235 / 3;  235 / 5;  235 / 5;  235 / 5;  235 / 6;  235 / 7;  235 / 8;  235 / 8) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն 

պատարագս, եւ զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 9;  235 / 11) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց, որոց մրցմունք 

դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ ըստ 

ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք, որովք 

մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել 

արիացուցանէ:  (235 / 15;  235 / 15;  235 / 16;  235 / 17;  235 / 17;  235 / 18;  235 / 19;  

235 / 20;  235 / 21) 
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  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս 

կացուցանէ եւ զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ 

լինի ազգի մարդկան, եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս 

զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ 

աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 23;  235 / 23;  235 / 24;  235 / 25) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել 

ախորժակի եւ կամ գովել զայնոսիկ, որք սովաւ վարին ի հասարակաց 

շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն 

անձանց:  (235 / 27;  235 / 28;  235 / 29) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 32;  235 / 33;  235 / 33) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ պատասխանեացն. 

վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 2;  236 / 4;  236 / 5) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին 

բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան. 

որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս 

դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ 

զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք 

զիւրաքանչիւր պատուհաս 

վնասուցն:  (236 / 7;  236 / 8;  236 / 9;  236 / 10;  236 / 11;  236 / 12;  236 / 13) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս, եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք 

ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք 

արհեստս. եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք 

կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք 

բարութիւն:  (236 / 15;  236 / 16;  236 / 17;  236 / 17;  236 / 18) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք, որովք զարդարի կենցաղս. եւ բոլորք 

յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 21;  236 / 21;  236 / 21;  236 / 22) 
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  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. 

զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս 

քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր 

վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս 

նահատակութեան մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց, ուր 

քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 24;  236 / 29;  236 / 29;  236 / 29;  236 / 30;  236 / 30;  236 / 30) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 1;  237 / 2;  237 / 3;  237 / 3) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց 

երկայն ժամանակաց, յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ 

ճանապարհաց աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում 

ժամանակաց օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 4;  237 / 6;  237 / 8) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 10;  237 / 11;  237 / 12) 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի 

զքաջաբարութիւն, եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ 

ժամանակի եւ զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք 

զուարճացուցանէ, որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ 

բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ 

բարւոյ:  (237 / 13;  237 / 14;  237 / 15;  237 / 15;  237 / 16;  237 / 18) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ 

էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց 

գործօնեայ:  (237 / 22;  237 / 22;  237 / 25;  237 / 25;  237 / 26) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ, եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն 

ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ, եւ զնուազութիւնս յառաւելութեանցն 
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լնու, եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող 

բոլորեցունց:  (237 / 26;  237 / 29;  237 / 30;  237 / 31;  237 / 31) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի 

ծովու եւ ի ցամաքի, ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն 

կատարելով, եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս 

յառթել:  (237 / 32;  238 / 1;  238 / 3;  238 / 4;  238 / 4) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ 

երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր 

իղձս բաղձանաց:  (238 / 6;  238 / 8;  238 / 9) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ 

սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 11;  238 / 12;  238 / 12) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 3) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ 

բարօրութեանց եւ ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի 

պատուհասից:  (239 / 6;  239 / 7;  239 / 8) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի 

մշտնջենաւոր եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին 

լուսագնաց խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 9;  239 / 10) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 13;  239 / 14;  239 / 15;  239 / 15;  239 / 16) 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17;  239 / 18;  239 / 18) 



1456 
 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց 

զանզերծանելի եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 20;  239 / 21) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 22;  239 / 22) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք, զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն 

իրագործութեան մասունս եւ ասել անբաւանամ, բայց միայն սուղ ինչ զմտաց 

ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան 

ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 11;  240 / 12;  240 / 13) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս 

ինձ եւ հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ, եւ ես ի զանազան եւ ի 

բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, յաւէժ բարօրութեամբ 

յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ որակայեղց 

վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 22;  240 / 22;  240 / 24;  240 / 24;  240 / 26) 

  Ծածկեցաւ յնէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան, 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել 

անուն, եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, 

այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 31;  241 / 1) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան, եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ, եւ այժմ 

համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 2;  241 / 3;  241 / 4;  241 / 5) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ հաւասարապէս 

երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 5;  241 / 6;  241 / 7;  241 / 8;  241 / 8) 
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  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն, եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ 

պահէ զտարփաւոր ծառոյն կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ 

զգողուղի հետեւանաց արահետ:  (241 / 10;  241 / 12) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 15) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս, ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին 

վտանգից, եթէ յաճախեցից միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս 

տարահաճելի:  (241 / 20) 

            Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից 

զնորին գործական հրամանաց, եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ. 

զի թերեւս  

շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք. եւ երկարագոյն զղջման 

ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 22;  241 / 24) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 25) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն, որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան 

հանգամանս, եւ աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան, եւ ես 

փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (241 / 27;  241 / 30;  241 / 30;  241 / 31;  241 / 32) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 9) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 
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  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 20) 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. միաւորեցից զմեղանչական 

մարմինս տէրունական չարչարակցութեանն. գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա, 

զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ 

կեցցես, եւ գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս 

թողուլն»:  (242 / 27;  242 / 27;  242 / 28) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան, որով առանց ամօթոյ 

ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ, յորոց մախանօք բանսարկուին 

գտայ արտակացեալ, յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն 

կայանի:  (242 / 30;  242 / 34) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3;  243 / 4) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ 

աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս, 

որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի 

կատարեն:  (243 / 7;  243 / 8;  243 / 9;  243 / 10) 

  Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 

բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս 

տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 15) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 
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  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 23) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ 

մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ. եւ ես յամենայն կողմանց 

զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար տրտմութիւն:  (243 / 29;  244 / 1) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն 

զարմն, յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ 

տարածանէին, եւ ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 6;  244 / 7;  244 / 9) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ 

տակառապետէին ինձ, եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն 

յարազուարճն փառաւորութեան, որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք 

զուգահաւասարն եւ մեծարգին ընդունէին 

վայելչութիւնս:  (244 / 12;  244 / 13;  244 / 15;  244 / 15) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ 

մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 17) 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, շրջապարեցաւ 

զինեւ եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ յարազուարճ 

ուրախութեան՝ սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 21) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 23) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 
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  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ 

անձինս:  (245 / 5) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց 

երկնչիք, եւ ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան. եւ դառն գազանամիտս 

տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 27) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 30) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ, յորժամ 

յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի կենցաղոյս 

վայելչութիւն, եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 3) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի, եւ ես առաւել զուարճանայի 

պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 7) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս, որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս 

անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի 

ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի, յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք 

իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս ջուրց, յորժամ յանսուտն բերանոյ 

ընդունէի անուանակոչութիւն, եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի 

անմահն տեսակի. սակս որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի 

վեր եւ զպարս հրեշտակացն, որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 15;  246 / 17) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 19) 
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  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս երկունք աղիտից, եւ սուգ անմխիթար 

ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 21;  246 / 22) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. 

չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 23) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ, եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի 

հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն 

չարեաց, պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց. 

ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 25;  246 / 26;  246 / 26) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն, եւ մեղսամակարդն գոյիւք 

յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 1) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից 

փառաբաստութիւն:  (247 / 7;  247 / 9) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք 

համատոհմեայց, եւ բաղձալի արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով 

դիտողական համբաւով:  (247 / 28) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (247 / 30) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն. իջեալ առ 

հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ ծայրալիր 

վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ երանգօքն 

պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի 

հասարակացն:  (248 / 21) 
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  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 28) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն 

զարդարանաց, եւ մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան 

հաւուցն եղանիւր:  (248 / 31;  248 / 32) 

  

ԵՒԱՅ   - 1 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ 

հանդերձ Եւայիւ:  (243 / 28) 

  

ԵՒ ԱՊԱ -  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԱՐԴ  -  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒԵԹ  - 31 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, 

իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ 

ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 10) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 20) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, (88 / 34) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 17) 
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  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն 

արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 17) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս, 

խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի 

ցամաքի:  (114 / 26) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ 

նմա եւեթ պարապին մանկունք (115 / 16) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ 

զայն եւեթ սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան 

(120 / 21) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 19) 

  զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 17) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ 

ունակութիւնս եւեթ վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս 

յընդդէմսն տապալ  (150 / 7) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ 

(156 / 28) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի 

յառաջադէմսն եւեթ:  (176 / 15) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 23) 
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  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի 

լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս 

այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ 

հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 10) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր 

բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք, եւ զդձնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով 

իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 25) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով 

զայն եւեթ  (189 / 32) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն, զայն այլ իւիք 

ոչ կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ 

ապագայից վշտացն (190 / 18) 

  հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ առնուլ է, ոչ 

զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն 

ժառանգել:  (190 / 28) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար 

բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ 

զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել 

բանակ:  (191 / 18;  191 / 19) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին  (191 / 29) 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի, բայց 

միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն ի 

վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն արարի 

գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին 

տեառն (198 / 17) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, 

զանձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 2) 
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  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 23) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, 

հնարիցն եւեթ իմաստութեան (213 / 23) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 24) 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի 

մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս տարահաճելի:  (241 / 20) 

  

ԵՒ ԵԹ - 17 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

ո՞ ոչ գիտէ, զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ 

դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 19) 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ 

տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դոր (74 / 4) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 14) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 7) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ (83 / 7) 

  ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի 

ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք լինել:  (83 / 23) 
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  նորին մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց (90 / 30) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ 

մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 4) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ 

իւրումն եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 22) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ որում 

եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 10) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 5) 

  զի բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 17) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 19) 

  

ԵՒ ԵԹԷ-  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԶԻ -  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԹԷ-  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԹԷՊԷՏ -  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԵՒ ԹԷՊԷՏ ԵՒ-  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԿԱՄ-  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒ ԿԱՄ ԹԷ-  տե՝ս  ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՒՊՈՂԻՍ      - 1 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 3) 

  

ԵՒՍ     - 229 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել. այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն 

ուղիղ գնալ ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի 

կենցաղոյս:  (33 / 7) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք, եւ յամենայն 

ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ պարծանաց տանել 

բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ 

յիշատակ:  (35 / 20) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 8) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն՝ որք թէպէտ եւ երկայնագոյն 
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ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն 

կորստեան:  (37 / 11;  37 / 14) 

  այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին 

բերանոց, եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 19) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ 

իմաստասիրագոյն եւս եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ (38 / 12) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ աճեցունս 

օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, 

այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 12;  39 / 12) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 

եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ 

աջողութիւնք կենաց (42 / 1) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ  (45 / 23) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 12) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով 

այլ եւս զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս 

(47 / 33) 

  այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 3) 
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  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս  (50 / 33) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս անբաւ 

հիքութեանցն:  (52 / 20) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 27) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ 

զայլս եւս անթուելիսն, (54 / 9) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16) 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն, եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 1) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորաայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն (56 / 9) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 
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  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, (61 / 5) 

  եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 13) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 4) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն, զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն 

եւ ի լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին 

վայրք:  (66 / 29) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 22) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 
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  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս (70 / 13) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 16) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, (72 / 10) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց… եւ 

այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք  (72 / 26) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, 

ոչ եւս որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս (80 / 5) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 

  եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի որք 

ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք ամենեւին ի 

քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ  (81 / 8) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս ինձ 

թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն 

զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 9) 
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  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց (83 / 31) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից  (85 / 25) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ 

յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից  (86 / 17) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 24) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ 

անդր եւս վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ 

շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս արանց, եւս եւ 

երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն գոգցես 

ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 2;  87 / 3;  87 / 5;  87 / 5) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուց (89 / 2;  89 / 3) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնագոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք (89 / 14) 
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  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման  (90 / 22) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 8) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20;  93 / 21) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն 

մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 16) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն. զորոյ բոլորեցուն 

արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ բանիւ զնոցայն 

հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 6) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, 

լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 1) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 22) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 
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  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց (104 / 21) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 1) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 11) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 18) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն  (106 / 33) 

  անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան 

տեսանել:  (107 / 25) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ, զի՞նչ եւս ոք առ սա ի 

մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 6;  108 / 7) 
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  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 28) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս  (113 / 6) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 25) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն իր 

եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն 

վստահացեալք ապա յիւրեանցն կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն 

կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 6) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց  (116 / 29) 

  եւ այլ եւս բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 7) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ 

որ այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն 

կատարին ձեռաց:  (117 / 19) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 34) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս, յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն 

յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 27) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, այլ եւ 

յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 
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հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ 

զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 12) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք(121 / 13) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 15) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան (124 / 14) 

որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ 

ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33;  127 / 34) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի (128 / 30) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին, եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք 

առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 12) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս  (133 / 13) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 
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մեկուսացելոց ի սմանէ, զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ 

առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 29) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14) 

  ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 22) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ 

անպատմելի եւս ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 28) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն (138 / 22) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 27) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 

տեղւոջ:  (140 / 1) 

  եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն 

առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 4;  141 / 5) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ 

երկոքումբք վարի ի դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 24) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք, բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, եւ 

այլ եւս զանազան անառակութիւնք(142 / 8) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 16) 
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  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, (142 / 18) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց  (146 / 1) 

  այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ. եւ 

փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 7) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք 

զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք 

գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 20) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս 

առաւել եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ 

մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 16) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, 

զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ 

անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 9) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին, եւ 

յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 16) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 14) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ 

(162 / 25) 
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  առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան 

տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ 

զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 23) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 13) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք (174 / 25) 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 23) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 

  զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, 

դարձեալ է՝ զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական 

կայանն:  (176 / 27) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ 

այլոց եւս բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել, եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն 

յօրինուած յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 19) 
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  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ 

ստուգեալ պատմեն:  (183 / 3;  183 / 4) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 12) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի 

միջոցին եւս անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր 

պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի 

բարիս:  (186 / 34) 

եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր  (188 / 4) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս, յորում այժմ հասեալս 

ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ աղիտից սաստկութեան, եւ 

գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 22;  188 / 26) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (188 / 31) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 
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իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 27) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ 

զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս 

խաւար:  (193 / 7;  193 / 9) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ 

զառաջինն եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ, եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի 

ստուգապէս եւ երանեցայ ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 7) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 18) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 27) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր 

գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան  (198 / 11) 

բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտանութիւն  (200 / 6) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, եւ 

էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 
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նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 24) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք. բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ  (205 / 24;  205 / 27) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ 

ոչ եւս զզինուորութեան. (210 / 1) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն 

(211 / 7) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն (212 / 33) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ, (214 / 7) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն (215 / 4) 

   զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել 

(215 / 29) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին 

(218 / 3) 

  եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել  (218 / 26) 

  յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ 

միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն 

վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 3) 
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  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 17) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 2) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով 

իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել 

բաւական գոլ:  (224 / 6) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն (225 / 10;  225 / 12) 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 21) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն 

առիթ  (231 / 30) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ 

վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 25) 
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  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ 

պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 29) 

եւ հետագայ մանկանցն, կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն 

իրաւացի եւս գործ. թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած, 

եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց, եւ անմոռաց 

յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 4) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ 

զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ 

հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 12) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութեն (235 / 12) 

  այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց 

երկոց, եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ 

ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 31;  236 / 1) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  Եւ եւս իրաւացի այս (237 / 32) 

  Եւ առաւել եւս այս (241 / 10) 

  չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ 

մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն, եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (246 / 34) 
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  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 24) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն(149 / 24) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 9) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 4) 

  եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական 

ի կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 26) 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

  որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ 

յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 11) 

եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 29) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 32) 

  

ԵՒՍ ԱՒԵԼԻ  - տե՝ս ԵՒՍ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԵՒՐԻՊԻԴԷՍ - 4 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել 

մեծին Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան, որ սքանչելի 

զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ 

ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 17) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի 

ծայր Եւրիպիդեայս ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան 

ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ 

կորուստ:  (70 / 19) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տանի, Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 5) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել, յոյժ 

գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ, որ ընդվզեալ 

ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս քերթողական 

պարուցն:  (68 / 14) 

ԵՒ ՔԱՆԶԻ   - տե՝ս ԵՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԵՕԹԱՆՔ       - 1 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան 

զամենեսեան,  (57 / 25) 

  

ԵՕԹՆԵԱԿ     - 1 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 
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Զ         1306  (2424) 

                                   

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ չարահամբաւ 

եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ 

բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 24) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն 

աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր 

բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն (48 / 21) 

Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան 

կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ 

դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան 

բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն 

վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ 

զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ 

զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք 

յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 27)    

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ չարահամբաւ 

եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ 

բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 24) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 27) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ 

յուսացեալ եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ 

կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 3) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր եւ քաջապէս 

յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար նեղութենէն:  (101 / 1) 
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  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն, եւ առ հասարակ իսկ 

անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ վտանգիւ գոգցես խաղացեալ 

վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից 

աստուածաբանիցնէ, բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ 

ճշմարտեալ եւ զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ 

ցանկալի տեղւոյ զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն 

նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն  (45 / 8) 

Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն 

խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով յաշխարհագումար 

տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր   (65 / 26) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս որ 

արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 26) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ է, եւ 

իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, ընդդէմ 

երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան, վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն  եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ  (209 / 6) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք 

մղեն զախոյանս, ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 26) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին 

վայրս՝ զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր 

փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ եւ 

ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն 
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հրոյ զվերնայարկօքն պատին, որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ 

կոչին միտք, առ հասարակ կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ 

յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 24) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ 

եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, (136 / 28) 

մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն ջրոց, 

(179 / 28) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում 

անգամ զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն 

կարողապէս եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 14) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 

Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ 

ծնունդս (166 / 25) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ (38 / 21) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց  (75 / 21) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք 

տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի 

թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (155 / 31) 
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  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ 

միայն զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, բայց եւ զոմանց 

փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի յոյժ ի հիացումն 

զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 6) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն 

եւ զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 30) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին (214 / 22) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ, որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ 

ի վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց 

հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն 

օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին 

աղօթս:  (219 / 31) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան միանգամայն 

եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ 

գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք 

զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 4) 

Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն 

գիտացեալ զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ 

սատակէր:  (50 / 25) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 30) 

այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ 

տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, (32 / 25) 
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  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 19) 

  Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ, եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս 

ձգել զկնի իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն, այլ 

մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի ծառայութեան 

չարիս:  (143 / 9) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոյն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 

ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 13) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի 

քան զաղտաղտն գտանել անպտտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն 

յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն 

աղբերաց:  (200 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել ան յանդիման կարէ կացուցանել 

պաճարանս իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 12) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 10) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս 

եւ զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 5) 

ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս 

գործէ:  (72 / 4) 
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  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց  (234 / 7) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս, եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի 

խաղաղութեան զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (48 / 1) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն, եւ աճապարեալք ի ձեռն 

առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին 

փողս, եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 22) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 8) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս, յայս 

ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ աստուստ 

ճողոպրել, այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 8) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ 

զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ 

ունի զամբաստանութեանս բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն 

հատուցումն:  (73 / 20) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ 
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զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ 

դսրովանս:  (129 / 29) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ 

վնասակարագոյն, այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս, ինձ 

թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն գտանել 

անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 5) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ 

աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի 

մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 22) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ, զզի կատարեսցին ըստ սորին 

ուխտադրութեան խորհադրեալ, եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն 

զզօրսն այլազգեացն. եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ 

բերիցեն, հրձիգ առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն 

վարել զազգն, եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն 

բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 21) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 10) 

Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ 

լիաբուռն զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց 

զանզերծանելի եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 20) 

Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ 

կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին  (157 / 18) 

Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն, զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն 

պատուիրանապահ ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք 

աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ 

ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 10) 
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Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն  (97 / 5) 

Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց (109 / 20) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն 

(112 / 11) 

ամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ (93 / 19) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 3) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ 

առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն 

ստաբանութեամբք զամենահեզ ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի 

լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, 

զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 29) 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, 

գեր զամենայն լաւագոյն նոցա համարելով (32 / 5) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ 

քան զամենայն խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ 

բան:  (34 / 15) 

  ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն ցանկալիս 

գաւառացն:  (40 / 10) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ 

գրեթէ զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս  (40 / 16) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունել»:  (44 / 6) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել 

(51 / 4) 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ  (51 / 27) 
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  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 11) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 

  զամենայն բարութիւնս մատակարարէ յաշխարհ  (109 / 27) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  փորձի գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 
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  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ (111 / 18) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, (112 / 31) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ 

քան զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22) 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն 

ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 15) 

  գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 8) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս 

եւ զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 13) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 14) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող 

զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն  (167 / 28) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 
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  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 31) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝  (218 / 4) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 19) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ (235 / 18) 

  քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան (236 / 25) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց 

(237 / 22) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեա (141 / 14) 

առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս 

պատրաստութեամբ գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

Որք …զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 20) 

Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 
զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 23) 
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  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ 

ոչ զամենատես աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, 

միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 21) 

Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ 

հեղեղեալ:  (85 / 35) 

Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան 

քան զամենեսեան (57 / 26) 

  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ 

(68 / 14) 

  յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 29) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման 

լռեցուցեալ զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս 

պատրաստէ:  (167 / 10) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 31) 

  եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ (237 / 14) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 22) 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 28) 
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  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ (207 / 4)    

Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 1) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի 

թէ զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

   վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ 

մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 8) 

Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ 

կամ զամրութիւն զրահիցն  (212 / 3) 

առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել 

մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, 

այլ զամուսնութիւն նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս 

գիտութեան, որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 23) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 

  եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 19) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 
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զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 22) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 8) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ 

հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս 

ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 26) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 14) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 35) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս (109 / 22) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն 

եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ 

մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 25) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 25) 
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  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան   (124 / 22) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 21) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. 

ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ 

ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն (141 / 4) 

  բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ անկարգութեան 

վարս:  (143 / 2) 

  զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն 

ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 17) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ 

չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 25) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց 

(149 / 12) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի. զայլ եւ 

ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 35) 

  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 
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  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 30) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ կելոյ 

մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք միշտ 

պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն սպասաւորութիւն:  (54 / 9) 

զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս (105 / 18) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 20) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս (133 / 10) 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս 

ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի 

տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ 

եւ զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 31) 
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  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, (207 / 2) 

Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  եւ զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 

  եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեա  (51 / 14) 

  մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 30) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի 

գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն, թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն 

իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ 
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պահապանութիւն, եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական 

իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 22) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս 

եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար 

պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս, զայն որ ի 

գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (83 / 34) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի 

ոյք զամուսնութեանցն պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք 

աստուածայինն գտան կամաց:  (42 / 31) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք, եւ ամբողջ ընդ 

նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն պահելով՝ ցուցանել 

բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական 

ասելով զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 2) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, 

եւ զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 6) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ զթիկամբք 

աղաբողոնս:  (211 / 27) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ 

են զամօթալի ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, 

գրաւէ եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի 

թշնամութիւն դառնան:  (146 / 3) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, 

սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել 

եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն 

եւ զայլն երկուս առաքինութիւնս, զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն 

զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 3) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել 

զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա 

եւ զայլոցն ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն 

եւ զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս   (131 / 23) 

Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն (60 / 11) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն  (93 / 22) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն 

քան զայլսն նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 29) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 21) 

Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս 

(209 / 20) 

Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց, (34 / 3) 
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  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ 

եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր  (62 / 4) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան,  (81 / 27) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս (84 / 23) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ 

(86 / 31) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն կիրս, եւ 

կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 24) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ (90 / 16) 

  այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել 

(91 / 8) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 29;  91 / 31) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 
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  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 2) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ 

յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 27) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս 

ուժգնութեան   (106 / 5) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 21) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց 

իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի 

տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 4) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս 

եւ զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն 

բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 7) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 28) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, 

ճանաչելով զայն եւեթ  (189 / 32) 
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  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել (190 / 18) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն (191 / 27) 

  եւ զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն 

զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն  (198 / 17) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 32) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս  (212 / 30) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 21) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝   (218 / 4) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 

  . քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15) 

  

Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 15) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն (116 / 2) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ (219 / 32) 

զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ (229 / 12) 
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  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն. եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն 

յարուցանել զնա:  (233 / 16) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ 

սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 12) 

Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ 

եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ 

միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ 

սենեակս:  (64 / 14) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ 

պարգեւեացն զայնպէս բարեբախտիկ պայծառութիւնն (62 / 4) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի 

մերս  (82 / 16) 

Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն  (32 / 2) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր,  (32 / 32) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է:  (33 / 3) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով, (38 / 26) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն  (41 / 18) 
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  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ (45 / 24) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս (50 / 34) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս  (52 / 32) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է (54 / 22) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ (55 / 1) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն  (60 / 11) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, (61 / 16) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, (66 / 13) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 25) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 16) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել (72 / 12) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 26;  73 / 30) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց 

դատաստան  (74 / 32) 
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  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի  (76 / 9) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 2) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 17) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 4) 

  եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր (86 / 7) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 31) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն (92 / 12) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 12) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր  (98 / 26) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 6) 
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  զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս 

երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  զայս մերումս շնրհեաց ազգի:  (131 / 8) 

  ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի (133 / 21) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն (136 / 28) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ (147 / 2) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն (148 / 33) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս (149 / 18) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

   եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 23) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ  (158 / 28) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  Եւ թող զայս (188 / 4) 
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  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանե  (197 / 20) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց (204 / 25) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 16) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդ  (206 / 9) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս (206 / 16) 

  Եւ զայս  օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն  (208 / 3) 

  եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով   (213 / 6) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ, հարկեցայ եւ ձեզ 

պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 14) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցա (215 / 27) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն  (229 / 24) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, (232 / 25) 

  զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես  (237 / 23) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտ (237 / 26) 
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  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 4) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս 

(69 / 24) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել  (88 / 14) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, (101 / 19) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին  (212 / 25) 

Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց  (237 / 4) 

Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ գոյացան 

տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն 

դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան, 

բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ ըստ 

ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 25) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամբշնորհեաց պարգեւ (108 / 9) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 12) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ  (232 / 35) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի 

տեսանելն զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ 

զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան, որպէս զի ի հաւաստեաւ 
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պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ 

տեսութեանց:  (208 / 19) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս, եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 15) 

Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի 

մտաց զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց  (77 / 4) 

դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց 

առ իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 20) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի 

կիրս զանապակ չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 4) 

այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 7) 

Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ ի 

բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, 

եւ զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ 

բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 29) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա 

եւ զանարժան խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 30) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 24) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 
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Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 4) 

Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 21) 

եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս (50 / 33) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 31) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 11) 

Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 9) 

Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

  այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ զանսովորս՝ 

սովորականս (235 / 22) 

որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն 

կամ զամառն  (95 / 8) 
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որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել 

նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 16)            

Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խե (125 / 1) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 16) 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն 

ամանակաց զանզերծանելի եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 21) 

Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց 

եւ զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 24) 

              այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 33)    

որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

զի ի մանկածուն կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն 

տուգանս:  (32 / 1) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 
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Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն, զկէսն ծփելովն 

տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ 

զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն   (207 / 33) 

Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա 

եւ զանհակառակ գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, 

իբր զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 34) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 8) 

Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ 

կուտակէ զանհատ ջուրց պարաբերութիւն   (199 / 19) 

Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի 

մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս   (48 / 6) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 21) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ 

զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց (78 / 10) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ 

մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 26) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 32) 
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  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ 

բախտիւ՝ զանձանց երեւեցուցանէին բարգաւաճանս, (220 / 20) 

Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ 

անարութեան, զանձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 2) 

եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, այլ 

թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից 

օդոյն (148 / 34) 

այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն 

զրկեն զանձինս ախմարաց:  (151 / 6) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 
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եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, այլ 

թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից 

օդոյն (148 / 34) 

այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն 

զրկեն զանձինս ախմարաց:  (151 / 6) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 

Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ 

վկայիւքն զանճառելի այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 2) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն 

կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ 



1521 
 

պատուեցաւ, սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին 

վայելք:  (216 / 5) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն  (181 / 21) 

Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկանէ, 

եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն 

կամ զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 16) 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ 

հօրն զանմխիթարականն սուգ  (190 / 12) 

զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 7) 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 34) 

Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս (245 / 25) 

Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ  (125 / 7) 

երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն  (187 / 20) 

Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, 

եւ զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 5) 

նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 13) 
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  ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 7) 

Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ (128 / 27) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 16) 

Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել 

գնացս  (130 / 30) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 10) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն (167 / 17) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին 

եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 26) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն 

այնուհետեւ զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք 

ընդոծնօք եւ այլովք համանման մարտակցօք (203 / 10) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, 

եւ զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ 

պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 6) 
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Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն 

թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 19) 

Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան 

տնտեսավարել զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից 

հաճոյացեալ մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 24) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն (139 / 10) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 6) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն (171 / 14) 

գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 4) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, 

եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 1) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 
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որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 26) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ, եւ 

որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 23) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 1) 

  եւ հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն 

յաջողութիւնս:  (112 / 7) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն 

զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք  (49 / 19) 

Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն  (188 / 7) 

Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց (230 / 17) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 28) 
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առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց  (79 / 16) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածից (119 / 10) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն. թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին 

ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 15) 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 22) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝  (196 / 25) 
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  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

ոչ կարէի զբովանդակն 

պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ 

(237 / 29) 

Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի 

ինչ. զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն 

զոգւոյն զառաքինութեան մասունս, (100 / 2) 

Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 28) առ որս առաքեցաւն զեկուցանել 

կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն  (74 / 23) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն  (74 / 23) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ 

արար զառընթերակաց դէմս հաստատնոցս:  (242 / 19 

Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 3) 

Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն 

քան զասացեալս գտցի  (100 / 11) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս (105 / 19) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 29) 
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  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ զասացեալսն առ հրէայսն (103 / 15) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29) 

Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս   (87 / 3) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ 

եղանէր ցոյց (137 / 30) 

  եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ 

եւս զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 29) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 21) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք 

սիրենն զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն 

պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 12) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 30) 

 զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն  (116 / 30) 

այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փա (96 / 7) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 21) 
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Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ 

իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (247 / 1) 

Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 23) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց (215 / 23) 

տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ 

զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 27) 

  փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, 

որպէս զարդարութիւն կամ զողջախոհութիւն (95 / 7) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 31) 

Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 17) 

եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 
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կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 27) 

Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ խստաշունչ 

օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, 

ընտրեաց զարժանաւորսն, (179 / 19) 

զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի (63 / 16) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել 

քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց 

դնել երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 25) 

Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս (133 / 9) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 

Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 13) 

Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 13) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ 

բխելոյն զարմտեացն լիութիւն  (172 / 10) 

Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 15) 

Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 
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Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն 

եւ զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ 

ածել զարուեստաւորաց պարս, (232 / 11) 

Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ (122 / 8) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 3) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ 

չարեաց  (149 / 11) 

եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի 

նմանէ զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն 

եւ զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս  (143 / 8) 

  

  

Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին, եւ 

յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 18) 

րեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց 

զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ 

ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ 

բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 17) 
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  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն 

յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, որպէս 

յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ 

եւ գեր ի վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն, որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի 

ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ ամրացեալ խաղաղութեան. եւ առաւել 

եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել, ուր յարացեալ ի նոսին 

եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ շքեղութիւնք:  (218 / 27) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան, յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ 

պահպանութեամբ պաշտպանեալս:  (226 / 5) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց, որ զքաղաքացն 

զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն, եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ, եւ 

ի բիւրապատիկ բարութիւնսն հանապազ վայելողս, այլեւ սքանչանան եւս ընդ 

նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի իրաործութեան եւ ի 

պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն 

դէմս:  (229 / 18) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 1) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 20) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն 

ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 
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դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 13) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի, զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ 

պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի 

խոցոտող մացառուտ փշոց, որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր 

զարհուրեցուցանելով երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս 

զգազանացն արգելլով եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին 

նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն 

օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 21) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուածով՝ զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն, ոյք թէեւ հեռի ի 

պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ 

ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի 

պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ 

հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 1) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 23) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի, յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ 

խուսափեն անձինք, յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 8) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի 

տեսանելն զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ 

զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան, որպէս զի ի հաւաստեաւ 

պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ 

տեսութեանց:  (208 / 19) 

  

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս, եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 15) 

  

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն նորա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 23) 
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  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր  (73 / 9) 

Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցա (53 / 9) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 32) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն արիաբար 

վարժեալս:  (115 / 21) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ 

հմտութեամբ զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի 

ծայր:  (165 / 24) 

  առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս 

եւ զզանազան տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս 

կենդանեաց եւ զանթիւ երամս թոչնոց (167 / 23) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 31) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն 

զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 14) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման  (233 / 30) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 11) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ 

զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ 

զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 30) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 
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  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան 

է զանարդարակ շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ 

միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 12) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր (40 / 8) 

որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ  (120 / 35) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, 

եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ 

յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ 

պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

   ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 28) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն (54 / 24) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար 

արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ 

զհասարակիս աւելորդ յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ. եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ 

յարեգակնայինդ ընկալեալ շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ 

մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս 

տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 16) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն 

եւ զանբնականս զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս 

կացուցանէ ամենեցուն  (233 / 24) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց (79 / 16) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն(212 / 9) 
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  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ 

կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 22) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն  (45 / 8) 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի 

եւ զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 5) 

  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն (94 / 18) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 10) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց 

օգնութիւն  (79 / 12) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 24) 

  անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին 

եւ զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 20) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն,(43 / 2) 

   սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 20) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 16) 
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  եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան. որպէս եւ 

առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 16) 

  եւ կարծիս տային բոլորեցուն 

միանգամայն զանհասութեան ընթացիցն:  (215 / 1) 

  եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի առնել 

ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն  (196 / 4) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 

  Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ 

թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 28) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ 

ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ 

վայելուչ զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 15) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 29) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 9) 

  որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 
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Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ 

հօրն զանմխիթարականն սուգ  (190 / 12) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 3) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ 

վերերեւութեամբն զանյատութիւն պարծանացն:  (192 / 11) 

եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ(148 / 12) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս (93 / 23) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 22) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն (240 / 7) 

  դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ մեղսամակարդս 

գազան զանողորմս յանգէ գործ:  (244 / 1) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, 

որոց զանուղայսն գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով 

ըստ ըղձիցն օգնականութիւն (88 / 31) 

  նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 10)   

Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից 

ընկալեալ զանունն:  (65 / 29) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց (155 / 6) 

  եւ անգամ զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 
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Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց  (117 / 25) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի 

իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին 

մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 29) 

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 4) 

  եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց 

յապաւել եւ խլել  (111 / 10) 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն 

արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 18) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ 

եւ զանսովորս՝ սովորականս (235 / 23) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն 

սովորութեան զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր 

դմա զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ:  (84 / 5) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր 

եւ զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 30) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս  (89 / 28) 
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  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար 

ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ 

լիով զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն (130 / 7) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 28) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 13) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա 

արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով 

միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ 

զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ 

զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 30) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 23) 
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  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան, վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ 

աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ, 

կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ, եւ կամ 

մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 7) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. ուստի սկիզբն անհակառակ 

աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական 

քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, փութացայ 

արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ զաշխարհականսս. եւ 

միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 30) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել, զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ 

միտս ստասցին, եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ 

ամբողջ պահեսցեն, որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ 

մատուսցէ, զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 11) 

Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, եւ զխստագոյնս 

անդաստանացն փութայ կակղել. եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս 

ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել եւ խլել (111 / 10) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ 

զօտար բոյսս խլել  (143 / 15) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ 

պատճառ զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ եւ 

զարծաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 26) 

Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա 

դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ արտաքս քան զսահմանն 

իմաստութեանն (162 / 15) 
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  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ 

գտանել զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 28) 

Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ անդադար 

խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին պատահելով 

(133 / 20) 

Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ 

զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք 

զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն 

գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ 

ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին (214 / 9) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 7) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 31) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 31) 

Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք անտեսութեան 

եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս արդեօք 

զյոքունսն (77 / 29) 

այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, (78 / 11) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ 

իբրեւ զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ 

շղթայս:  (131 / 34) 
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  այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ 

ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 11) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս  (149 / 18) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում ժամանակաց 

օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 13) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր,  (149 / 16) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ եւ 

անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան (124 / 15) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն  (151 / 30) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս 

քան զբան գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան (239 / 4) 

Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ 

վարեցեալ, զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին 

յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 
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որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 11) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 5) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, եւ որ 

հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն (85 / 7) 

Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց 

բարութիւն զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն 

բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, ընթերցասէր 

կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես 

հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 20) 

Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 17) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն 

ծախել զբանս (133 / 14) 

իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ 

լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 30) 

Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս  (34 / 8) 
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վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն սպասաւորութիւն:  (178 / 12) 

որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք, զոր դառն զրաւեալ մահու՝ 

փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք 

ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 19) 

Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 9) 

  

Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 19) 

ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 5) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 27) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ (119 / 3) 
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բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից 

վշտացն, սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից (190 / 20) 

միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 22) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 33) 

ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն 

(39 / 11) 

եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն 

արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 4) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 8) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի 

զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն 

ըմբռնեցից զբարիսն՝ առաջնորդել Իսրայէլի (192 / 29) 
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  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն 

(130 / 17) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի 

համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 10) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն  (202 / 9) 

Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ 

յարմարագոյն զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի զգայութեանցն 

բերկրութիւնս:  (217 / 9) 

Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով 

այժմ զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 33) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ 

ասկղիպիդեայցն զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ 

բուժելով յախտից. այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 25) 
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Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով 

մեծարել զԲիաս իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն 

(50 / 30) 

  Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով 

տեսարանի զբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ 

եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ  (89 / 13) 

Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 5) 

  եւ զմոյնսն ի ամուսունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, 

եւ զբնական գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 1) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, 

որոշելով զբնական կարգաւորութեան սահման:  (161 / 8) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց, որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ 

սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ 

բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 5) 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել (149 / 12) 

  եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ (81 / 24) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս 

եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի 

յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ 

արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  եւ զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, 

եւ զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 2) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 



1548 
 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 7) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն (63 / 17) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ 

քան զբնաւ կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս (106 / 3) 

  գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ 

հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ. (120 / 34) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  այլ գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն 

սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս,  (144 / 5) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն 

քան զբնաւ անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ 

քան զբնաւ երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 26) 

  միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 
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նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ 

քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 22) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հաեւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք 

վաճառաց զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական 

արուեստիւք  (232 / 4) 

հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

  

Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց (147 / 5) 

դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ 

եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, (171 / 13) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 

  որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն (181 / 17) 

Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս, եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 14) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն  (233 / 23) 

Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր   (41 / 1) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 
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  բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 9) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  եւ կամ զբոլոր անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն 

(101 / 31) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 8) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, (141 / 13) 

ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն 

յիմարելոց  (149 / 5) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք 

ուրախացուցանելով զբոլոր կենդանիս:  (165 / 34) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 28) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ (123 / 16) 

Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ (123 / 16)         



1551 
 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 2) 

Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր 

քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի. նա՝ վասն 

զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս գործէ եւ 

կարշնեղս, թէեկ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ եոեցես 

իբրոֆւ յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն 

յերեւելիս ածելով:  (166 / 15) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ 

թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 26) 

Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր 

քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 30) 

եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 24) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 12) 

  եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ 

եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ կացուցանէ 

(232 / 3) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 
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վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս,  (232 / 34)     

Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի 

դուրս զբողբոջս (165 / 13) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ 

չարչարանաց զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ 

մասամբն զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 13) 

Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 21) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ 

էր, չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն 

աղագաւ՝ զբովանդակն ճշգրտիւ պատմել գործ(96 / 16) 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով 

քանդէր երկիր (100 / 34) 

  

եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, 

վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ 

ունելով դաս:  (130 / 23) 
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  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի 

ազգի  մարդկան:  (165 / 9) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի 

չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 28) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ 

առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 31) 

կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 5) 

Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի 

փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, (170 / 34) 

Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 20) 

եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոց  (192 / 19) 

Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի 

եւ զԳեդէոն իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ 

խաղացեալս  (212 / 16) 
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Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ 

միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն 

(42 / 10) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն 

խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ 

ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու 

ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից 

յօրինուածս եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի 

եւ զօրէն իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար 

խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 13) 

Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն 

վայրաց  (109 / 6) 

  քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, 

եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր 

ծառոց ըստ սովորութեան թշնամեաց խամրացուցանելով, (212 / 10) 

Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հա, տուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 
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զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 

ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական 

թագ զգերակայ բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր 

օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 8) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ 

զլեզուսն՝ զգիտութիւն նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս 

(234 / 20) 

  գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս զհանդերձելոց 

ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 26) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս 

քարոզեն զգիտութիւնս:  (141 / 20) 

  ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, (178 / 31) 

  բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ 
առ գլուխ ընդդէմ հարցաքննել:  (153 / 17) 

Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 
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  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք, ոյք անհակառաբար 

հաւասարութեամբ զգիւտս շահաւետութեան եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել 

պատրաստականք:  (169 / 10) 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, 

անդէն զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 

Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ 

կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 25) 

Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 8) 

  եւ ըստ ինքեան ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի 

զպարսաւն, ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 12) 

եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն, այլ ընդդէմ 

նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար զզրկութեան 

ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 25) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ  (161 / 25) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես  (243 / 7) 

կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ (45 / 29) 

առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել 

յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 32) 

Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի 

կենդանագրութեանն զգործեալ գիշերամարտութիւնն (213 / 15) 
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  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ 

ոչ զգործեցեալ իրն:  (69 / 8) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել 

նոցա զգործոյն հանգամանս (68 / 26) 

  եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 15) 

եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն:  (124 / 10) 

Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ թէ եւ 

սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 9) 

զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ 

գլուխ զդա բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 22) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ  (83 / 18) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան 

վաղվաղակի զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 
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զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 17) 

Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 16) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ 

եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային (35 / 12) 

եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն 

խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի 

տեղիս, յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս 

վայրացն եւ համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով 

շքեղութեամբն:  (109 / 10) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ (110 / 28) 

  եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 25) 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել   (143 / 18) 

Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 11) 

Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 

յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 26) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն…  (74 / 24) 

Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 
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  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն (95 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք, 

որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 11) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել (184 / 13) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել  (201 / 15) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 29) 

որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն   (90 / 4) 

եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 2) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ 

իմաստութեամբ  (80 / 15) 

Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան (113 / 22) 
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Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 11) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 25) 

«Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 12) 

եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք, եւ զմի 

եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 17) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից 

դորա զձեզ ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 29) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

(87 / 32) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ 

ծովու  (239 / 22) 

զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն 

ասացեալ զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 32) 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս (115 / 23) 

Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն, որք առ իւրեանցն 

մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս արկանելով յերկիր 

ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, 

ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 26) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք 

եւ զելսն իմանան:  (116 / 24) 
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համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

Եւ զեղծումն գործել գլխովք  (60 / 8) 

եւ եկեալ զիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187         

եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանել  (197 / 21) 

  որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ 

քան զիս (198 / 12) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ 

զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ  (241 / 22) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ 

անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 8) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 29) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից (245 / 17) 

  եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 22;  246 / 22) 



1562 
 

որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս 

կրթութիւն՝ զերագութիւնն:  (150 / 4) 

Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 19) 

Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 22) 

Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս 

ասացի, զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան 

եւ յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1) 

Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ 

քան զերբեմն Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի 

գետոց եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ 

գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 29)        

Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ  (102 / 22) 

զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 4) 

Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ 

եւ զերիցագոյն գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց 

եւ զերիցս երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 20) 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս  (36 / 29) 

Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն (163 / 32) 
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  որ զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 27) 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն 

զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել 

հեշտալի շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 18) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, (108 / 22) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ 

իբրեւ զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ 

ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն 

բարիւն, (212 / 8) 

եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 

անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, եւ ի 

բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5) 

Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 
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Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ 

միաւորութիւնն զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի 

սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 9) 

Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց (109 / 9) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 3) 

Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի զմիմեանս 

քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն ելանէին 

ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն 

հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի 

սպառել չուոյն:  (207 / 1) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, 

եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 25) 

Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի զմիմեանս 

քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն ելանէին 

ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն 

հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի 

սպառել չուոյն:  (207 / 1) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 28) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 
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վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս՝  (232 / 22) 

Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ 

մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ 

ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհացն դիւրութիւն եւ սփոփանս 

օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի 

դիւրութիւն:  (147 / 17) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն 

խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 2) 

Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն(149 / 24)         

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 29) 
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  Զաշնանայի՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի, իսկ ի սմա հրճուալից 

ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ տունկք:  (112 / 25)         

Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ 

որպէս զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ 

որպէս զձի, տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 31) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի 

տանել զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք 

իւրեանց ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, 

էած զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց, որք սովիմբ 

ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան բարեբախտութեամբք, եւ 

պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 
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  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն 

զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 4) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի 

բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն 

տանել հինահարութեամբ, (81 / 25) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն  (197 / 30) 

  

   նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն (149 / 2) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ,  (63 / 20) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ 

կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն (88 / 9) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի 

վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն (31 / 1) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, (44 / 12) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով 

գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին  (219 / 26) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք,  (78 / 8) 

  . զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն ա (218 / 7) 
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  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն 

ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ 

զարմանալով զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 5) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն  (135 / 12) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 24) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց 

(232 / 21) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն (50 / 3) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս (128 / 9) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց  (217 / 6) 

տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ 

կատարեալ զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 22) 

բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն 

զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 17) 

յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ 

հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 29) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 
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զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս (147 / 15) 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 31) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ 

սքանչելի զարարչականն ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի 

յոքնագոյն ախորժակացն բերմամբք:  (53 / 26) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր  (73 / 9) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր 

զառատապէս զարբուցումն ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն 

պատրաստեցի եւ ամբողջ զարգացման չափ:  (179 / 29) 

ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ 

հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, 

ոչ զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս (104 / 7) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 22) 

զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն 

տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 14) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց  (222 / 11) 
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  Քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս, մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ 

բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 6) 

   զմարզելոյն ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ 

հաւասար զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  Քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս, մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17) 

իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 32) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 

  վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ 

արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս 

եւ զարտաքինս անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ (216 / 22) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս  (173 / 28) 



1571 
 

  զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի 

ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 17) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 15) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութեն (42 / 20) 

            Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեանն որպէս 

ասացի՝        առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով առուս 

(166 / 33) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 12) 

ւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 16) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի 

հաւատալ զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի 

առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 30) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարծաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 26) 

  

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս  (88 / 4) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ 
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շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ 

հանգիստ  (147 / 15) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ 

ոչ զաւազակացն աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 22) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան. որպէս եւ 

ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս դրժանաց, 

եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման  (236 / 11) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն 

պահեաց զաւանդութիւն:  (100 / 12) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով  (39 / 23) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 18) 

  անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն  (192 / 19) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից (213 / 6) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, 

բաժանելով զաւարիցն ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն 

ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ 

զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք (203 / 33) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական  (143 / 4) 
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  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր (157 / 1) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 5) 

  բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ 

լցեալսն զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ 

(158/20) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ 

զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 26) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան 

միշտ զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 31) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց (167 / 24) 

  զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս,  (32 / 25) 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ մինչեւ 

ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի 

պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան  (230 / 11) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 
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խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի 

բաց:  (121 / 11) 

  թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս (91 / 32) 

  անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան 

տեսանել:  (107 / 24) 

  եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն (124 / 10) 

  վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին երթեալ 

կրեբարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ 

եթէզբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ (45 / 29) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 3) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ 

եւս զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 12) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 
զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ (112 / 5) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց 

եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 16) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ 

տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ 

դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ դժոխ:  (49 / 34) 
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  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ 

թէ զբարեգութ ամենեցունց արարիչն, (158 / 11) 

  զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսց (75 / 10) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 31) 

   ընտրեաց զարժանաւորսն, իւր ունել 

վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութենէ (179 / 19) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցեալ ի սառնամանեացն, 

այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 9) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք 

խորխորատ զբարեսէրդ անձն:  (245 / 11) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ (220 / 15) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ 

իբրու զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, 

եւ զբարձողն պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին  (136 / 13) 

  զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս 

ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, 

եւ զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն 

եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 

ժանտախտակացն (52 / 16) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն 

եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն   (166 / 4) 
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  Յետ այնորիկ դիցես զբարսն:  (71 / 15) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք (184 / 7) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս 

ստեղծանեմք  (184 / 11) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանեմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, 

եւ զբարսն նորին տարակուսեալ (184 / 14) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն 

մատուցանէ զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական 

բնակութիւն:  (164 / 5) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք, ոյք անհակառակաբար 

հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել 

պատրաստականք:  (169 / 10) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով 

միշտ զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 2) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք 

կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք  (55 / 7) 

ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 20) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 29) 
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  անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի 

մերկանալ զբիծ ցանկութեանն:  (171 / 18) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 19) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբոլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ 

զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի 

յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ  (229 / 20) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց (117 / 13) 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ 

յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 30) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բռնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 18) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. (210 / 11) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց 

առնլով զբոլորիւն՝ ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 2) 
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  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն 

յառաջեալ՝ զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի 

արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց 

լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 12) 

  կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 18) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս 

գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս, (120 / 14) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, 

իւ զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 29) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 3) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել 

եւ զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն (99 / 28) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան (82 / 33) 

  յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց 

կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն 

դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 
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  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ 

եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ 

զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 18) 

զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ 

մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 22) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք:  (78 / 33) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 28) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 17) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ 

պանծային զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 17) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18)          

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր. եւ 

այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 14) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 12) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 
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  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 32) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար 

բառնալ զգլուխն համարձակ քաջութեամբ (210 / 20) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 19) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 

վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, եւ 

զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան 

կենդանեացն զգոյացութիւնսն, (130 / 4) 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 28) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 25) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն 

նախ զգոռոզ թ 
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 եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով տարերօք կշտամբել եւ 

յանդիմանել զգոռոզն (100 / 33) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն, որով եւ պատուեցաւ 

քահանայական բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի 

յաղթանակ:  (157 / 13) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ 

եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի 

գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 6) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր 

(180 / 4) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն 

վաղվաղակի զգրոյն հաւատային հատուցումն:  (220 / 18) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն  (95 / 15) 

  ո՞ւմ պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն (121 / 18) 

որ լոկ կենդանական շնչովս զդանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի 

բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա 

եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ 

քաջալերելի,  (74 / 30) 
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  Եւ քանչի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ  (69 / 10) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս:  (87 / 4) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ 

դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն 

(104 / 8) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ 

եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, հանդերձ 

անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ (70 / 9) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն 

ժամանակի զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, 

ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս (162 / 5) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, 

հերքել զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 34) 

եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս 

(67 / 11) 

աղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ 

չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ զդժրութիւն  (142 / 2) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն (156 / 18) 
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  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն… (160 / 34) 

եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն 

յայտնէր ինձ:  (189 / 25) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել 

բնաւորեցաւ զդիր մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ 

յաղթահարեալ չքաւորի:  (182 / 20) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ 

եւ զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր  (35 / 19) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 21) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն (64 / 31) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ, եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն  (207 / 5)           

Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, 

յորդորեցից զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս (246 / 34) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 15) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով 

եւ զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 18) 
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Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 6) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 13) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զԵսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 12) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա 

յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին 

դնել հաւասար:  (153 / 14) 

սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26)        

Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով 

եւ զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս, բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 1) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակասիրութեան եւ զբարեբանութեան 

առ այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4) 

  եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

  բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 19) 

  եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն գովանաց 

մրցանակ:  (33 / 17) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 14) 
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  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 6) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ 

մեղու, զերկասիրութիւնն պատուէ, (111 / 19) 

վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ (146 / 8) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 1) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք,  (89 / 2) 

  եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 14) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս 

յերկոցունց զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր (240 / 15) 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ 

գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 8) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս 

(132 / 28) 

   որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ (40 / 5) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ 

զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ 

իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 
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  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց 

թշուառացուցանէ զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ 

ունայնս:  (144 / 14) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս  (171 / 11) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք (177 / 30) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 5) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր 

փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս, որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ 

որոգայթից թշնամեաց, որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի 

խողխողումն զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 23) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով 

եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց (228 / 2) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ. վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս 

ասացի, պէսպէս աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 31) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 23) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն (210 / 1) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն 

եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 33) 
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  թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան  (73 / 16) 

  ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց, 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կատարել  (149 / 11) 

աւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 30) 

  եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն. եւ այնպէս 

անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ առնելով 

զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն, եւ համաջինջ ի 

միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 18) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 12) 

այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն (192 / 19) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ 

եւ զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ 

(175 / 6)                                                            - 1 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն (145 / 17) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ 

իրաց զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 35) 
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  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք  (135 / 32) 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 21) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

                          Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, 

զիմաստութիւն ասեմ, հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ 

այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 11) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ 

կամ զընտելականն մերձաւորութիւն  (120 / 22) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ,  (226 / 8) 

  

Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ ձիթոյն 

բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն 

առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս  (141 / 6) 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 6) 

յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 14) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 28) 
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  ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն 

եւ զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 26) 

զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս 

առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք (202 / 31) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 12) 

Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, (33 / 19) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել 

անուն  (240 / 29) 

Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն, բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ 

ազնս կենդանեաց:  (163 / 21) 

  զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ 

զիրաւացին զընկենուլ դատաստան (74 / 14) 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 5) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս 

բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր 

փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր 

յափշտակութիւնս (86 / 14) 
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  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 10) 

  եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 30) 

որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն 

արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 18) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 28) 

  

Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան 

առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 10) 

Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ, որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի 

նահատակադիրն Աստուած, համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի 

վերայ ամենայն հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 21) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել:  (68 / 20)        

Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս  (110 / 6) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 33) 



1591 
 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ 

ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ 

յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի 

եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, (206 / 18) 

Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 7)       

զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց  (78 / 10) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր  (87 / 33) 

Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 32) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի 

իբրեւ զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 22) 

Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց (40 / 21) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի 

վերոյ զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 29) 
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  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի 

իբրեւ զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 22) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ 

կանայք   (208 / 8) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով (213 / 6) 

Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ զպատերազմող 

կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 32) 

Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն 

տանելով զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 20) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 5) 

եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր 

եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ 

հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ, որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք 

հայհոյեալ ոչ միայն ի մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային 

սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին 

Մովսէսի:  (134 / 1) 

Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, ո՜վ 

լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 5) 
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  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն (69 / 17) 

եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 2) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի 

նոցանէն զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 6) 

Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ 

զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան 

կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ 

զորթ:  (95 / 9) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս (111 / 26) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8)    

զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն,  (78 / 12) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք:  (202 / 33) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սու (190 / 11) 
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  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 8) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն 

տրտմութեան զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 19) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 22) 

զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն հայրենախնամն գթով 

սնուցանէի (245 / 32) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել 

եւ զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն  (193 / 16) 

              Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 10) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից պտուղս, կարէ 

այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն վերաթռել 

աստիճան (36 / 33) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս անկողոպուտն 

պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի ծերութեանս 

անձին:  (246 / 10) 

  եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն 

զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 16) 

Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին 

խամրեաց զիմաստակիցս բարութիւն, (244 / 23) 
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թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի, 

եւ զիմաստասէր ճարտարաբան (113 / 18) 

Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան (237 / 2) 

  կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն  (138 / 23) 

Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան (237 / 2) 

թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 15) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն… 

եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 28) 

Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին 

խամրեաց զիմաստակիցս բարութիւն, (244 / 23) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան (237 / 2) 

  կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն  (138 / 23) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն… 

եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 28) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն 

զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն բերել պտուղս 

բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 2) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 15) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 5) 

եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 15) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 5) 

Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 5) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս 

բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր 

փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր 

յափշտակութիւնս (86 / 14) 

որ ի տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն 

(66 / 26) 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի այլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 11) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ 

(228 / 18) 
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  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն 

քան զինքն վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող 

ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր 

յաճախութիւն:  (157 / 21) 

Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 5) 

Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ 

արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 6) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 2) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 19) 

   զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (152 / 1) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս 

եւ զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն 

նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս, որով 

հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ անցեալ 

տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 23) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց 

շուրջ զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել (187 / 32) 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 4) 

  շրջապարեցաւ զինեւ եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց (244 / 21) 

  պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց  (246 / 27) 



1598 
 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով 

բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել 

զգործ (161 / 24) 

  զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ 

զկարօտ ջրաբաշխութեան:  (171 / 14) 

  եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով 

բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 7) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն 

շուրջ զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ 

ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող 

անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց (51 / 15) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, 

ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին 

ոչ:  (67 / 6) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն 

(109 / 3) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (209 / 34) 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

  անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 
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  մինչ զի արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի 

վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց 

Հոմերոս:  (47 / 13) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 2;  48 / 3) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն 

յարադրեալ զինքն ձկտեցուսցէ,  (48 / 17) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ, եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ 

յողացաւ գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու 

հացկերութեամբ  (72 / 32) 

զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ 

գիտութեան:  (81 / 2) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով:  (83 / 22) 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 16) 

զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 11) 
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զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ 

անճառելոյն  (156 / 21) 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 20) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի 

(183 / 7) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ 

նազարացւոց զինքն անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր 

զօրութեան, որով արարածք հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 21) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 4) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 25) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի (222 / 18) 

անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին 

վարկ:  (34 / 21) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 25) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս 

եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով 

բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել 

զգործ (161 / 24) 
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  զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ 

զկարօտ ջրաբաշխութեան:  (171 / 14) 

  եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով 

բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 7) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն 

շուրջ զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ 

ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող 

անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց (51 / 15) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, 

ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին 

ոչ:  (67 / 6) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն 

(109 / 3) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (209 / 34) 

յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս 

(80 / 7) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք 

ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 18) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի 

շարժելն զինքեանս լաւագոյն շնչով կենդանակաւ (178 / 11) 

գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն 

կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 
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  անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին 

վարկ:  (34 / 21) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս, եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց 

թշնամի զվիրագս այր ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց 

վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 25) 

Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս 

եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 

Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել զբանս, 

որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն. թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին 

ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 15) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 28) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս, 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն, տի՛ նա եւ 

այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր տեսողացն:  (209 / 19) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ  (84 / 24) 

վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ 

դատաստան  (74 / 14) 

եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս 

յառթել:  (238 / 4)                        
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Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն (78 / 28) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

  նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ 

բոլորի զիրացն նմանութիւն  (211 / 9) 

Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 7) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 6) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան  (233 / 9)        

Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ  (84 / 24) 
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  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ 

դատաստան  (74 / 14) 

եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն (157 / 26) 

անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան 

քաղաք:  (45 / 15) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն 

արգասիս   (47 / 25) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 2) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր 

ումեք զիւր ինքեան անկ, (54 / 12) 

  առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս զիւր որդիսն  (61 / 11) 

  եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց 

համբարտակ:  (73 / 35) 

  զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի 

ուսուցանել զիւր գիտութիւն  (109 / 4) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ 

զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել 

զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ 

նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն  (182 / 11) 

մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց 

իմաստս:  (50 / 32) 
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սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէ (70 / 8) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 16) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն (85 / 4) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ 

լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 28) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 11) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, 

այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի 

(127 / 6) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ  (128 / 17) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ,  (128 / 25) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 16;  129 / 17) 
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  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ 

սպասաւորութիւն (133 / 25) 

  եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 9) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 20) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան (169 / 15) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ 

նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն 

զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 27) 

  յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս (234 / 13)  

Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 8) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, (177 / 1) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն 

եւ զիւրահաւան զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու 

զանսխալն օգտակարիցն լցումն (187 / 19) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. 

(118 / 3) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 
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զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք 

(208 / 6) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս  (212 / 31) 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս (225 / 6) 

  

եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք  (192 / 1) 

  եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն 

պահեսցէ  (72 / 16) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ 

խաղացմունս զիւրով անդանդաղ յօժարմտութեամբն  (218 / 11) 

զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 8) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն, (170 / 7) 

  զիւրսն լիով եւ ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն 

պէտս  (173 / 27) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտա 

(176 / 31) 

  զի եւ թաղման անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ 

անկեալս:  (208 / 29) 

  առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն 

յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 30) 

  յորում յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն  (93 / 9) 

  շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի (101 / 10) 
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  այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր 

տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր 

անուն:  (101 / 24) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ  (114 / 9) 

եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել 

գեղեցիկ զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն  (36 / 2) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ 

եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

  եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն (75 / 9) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 2) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք 

համբաւեցան  (198 / 12) 

  եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 29) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 9) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան, յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան 
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հանճարս՝ բանական եւ գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ 

անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 16) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 13) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 12) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 30) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 2) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ 

միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով 

առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 29) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 20) 

այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 13) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ (39 / 20) 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 26) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն  (55 / 31) 
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  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 33) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն 

ապրեցուցանել:  (162 / 3) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 34) 

  եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի 

բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 

ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 21) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ  (38 / 9) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ 

մեծարանօք զլակոնացւոցն գովել (40 / 15) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի 

վարժել զլաւագոյն ուսումն վարդապետութեան  (188 / 10) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ  (224 / 6) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս… (124 / 6) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 
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աաւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, (110 / 28) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, 

նախատէր զԼետով:  (61 / 7,  61 / 9) 

զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ 

պատճառաց՝ զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 9) 

եւ զլիդացւոցն յաջորդէր իշխանութիւն:  (63 / 25) 

եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն 

եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ 

զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի 

պատուական քարանցն լինի:  (167 / 29) 

Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 7) 

Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան 

զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի դառնութենէ՝ 

զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18)       

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 



1612 
 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի 

հող զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 28) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 24) 

Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն (194 / 18) 

Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն 

արարեալ՝ զլուսոյն արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 19) 

Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց  (149 / 10) 

Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 17) 

եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 6) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 31) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս (129 / 28) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս (217 / 29) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի կենցաղոյս 

վայելչութիւն  (246 / 2) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի 

եւ զլքմանն բերէ պարտութիւն (132 / 16) 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 
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  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի 

եւ զլքմանն բերէ պարտութիւն (132 / 16) 

Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7)   

Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 9) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի անխակ քաղցրութեամբ 

բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 6) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն 

ծննդոց զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 3) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 7) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 6) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 18) 

Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել 

եւ զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 12) 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 30)            

որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ, 

ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով ընդարձականձեռն նուէրս, (85 / 28) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ 

լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 
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Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 4) 

գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով 

երկոցունց զխառնուածս:  (141 / 18) 

Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20) 

  

Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 12) 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն (144 / 28) 

            Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից 

կորովիւք, զխենէշութիւն մտաց արտաքսեցից, (247 / 3) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց  (38 / 15) 

իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

     որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 10) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց 

եւ զխնձորեաց (217 / 8) 
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  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ 

քան զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 27) 

  զխտացեալ թանձրահողն եւ զխոշոր ապառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ 

արօրադրելով կակղել  (161 / 29) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն(193 / 16)     

Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 15) 

  եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 22) 

  ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս նոցին չարս 

(133 / 29) 

Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, 

եւ զխստագոյնս անդաստանացն փութայ կակղել (111 / 9) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 29) 

Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ 

զոր առ իսրայէղացիսն ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ 

ընդունէր:  (99 / 18) 
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  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց …(147 / 22) 

  

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 15) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 16) 

Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին 

եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 7) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ 

ցուցանի զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 5) 

          որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն 

յուզմունս.  (166 / 28) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց  (227 / 12) 

վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր գիտել 

տեղեկութեամբ (81 / 18) 

Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 22) 

բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 2         

տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ (245 / 16) 
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  եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 11) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն 

(37 / 15) 

   եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս… փառաւորի եւ 

փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 10) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս 

եւ զծառս:  (95 / 6) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել (110 / 19) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 17) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս (74 / 25) 

   զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 

Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 12) 

  զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն 

աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 7) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի (137 / 10) 

Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի  (70 / 8) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու (92 / 31) 
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Որպէս թէ զծնողս անարգու (92 / 31) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք (135 / 32) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն (164 / 33) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 10) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան, եւ 

զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք (235 / 25) 

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք 

տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 29)       

Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս:  (109 / 21) 

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել (110 / 13) 

եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, 

նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 11) 

այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 19) 
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Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 2) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն 

նիւթոց զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 32) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 20) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 29) 

առաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 29) 

Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝  հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 22) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 8) 

  

զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 8) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին (245 / 15) 

լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 24) 

Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն, որով 
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ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար իմն 

վայելիւք:  (186 / 15) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս (191 / 18) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով… անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 23) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 26) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 13) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, 

եւ զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 10) 

բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ           

զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 14) 
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  յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն (139 / 21) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 7) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 14) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն 

դիւրացուցանել զկարիս ժառանգութիւն (92 / 13) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն(172 / 20) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 4) 

զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 3) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն (131 / 2) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն (54 / 25) 

  նախ զի ի հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս 

առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 

Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն (138 / 2) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 
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ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 4) 

  տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ 

զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն 

եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան  (171 / 14) 

Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ 

կապանօք՝ զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 
զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել, որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ 

ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան, ձեր 

արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել գնալ, այլ 

արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 15) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք (202 / 32) 

Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 16) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի (76 / 8) 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու 

այլ զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 10) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 
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  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 5) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն լաւագոյն 

նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել 

կելոյ:  (32 / 6) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ 

ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ 

զբարի կելոյն անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն (62 / 22) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց 

պահելով զկենդանական շունչս:  (172 / 8) 

  որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց 

եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ 

հաստատութիւն կենդանականս երեւի պատճառաց (104 / 17) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 21) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր 

իբր զկենդանի.  (68 / 29) 

վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային բբջջին 

յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն 

(148 / 34) 
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  երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 7) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 23) 

Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, 

կրել զկենդանութիւն մարմնական:  (164 / 13) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն  (225 / 12) 

  ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ 

շիջոյց զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 13) 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց 

եւ զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 27) 

  երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 7) 

Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոց  (111 / 26) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 30)  

ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ 

շիջոյց զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 13) 

  եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ պատուական քարանց յինքեանս 

հաւաքելով, ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 25) 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 14) 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 
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  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին 

խաղաղութեամբ զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 8) 

որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ 

իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 18)         

Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես 

դմին զկենցաղազրաւ հիքութիւն:  (243 / 20) 

առ ի կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս (41 / 6) 

ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 3)            

Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, 

հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց 

ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 2) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 21) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 20) 

Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ 

եւս զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք եւ մղեն երախաձգութեամբն 

սանձակոծելով զկզակս (131 / 33) 

  զկէսն ծփելովն տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն 

յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 
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յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս 

կացուցանէր:  (207 / 33) 

  եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, 

եւ զկէսս յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ 

հանդիպեալ պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 23) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի 

միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (207 / 33) 

  զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 17;  219 / 17) 

Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր (63 / 25) 

եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 11) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք 

(74 / 16) 

Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, 

եւ զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 3) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, 

մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (121 / 30) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ (48 / 21) 
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զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, 

եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ 

թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 34) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, (208 / 8) 

ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ 

կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 19) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ 

իրերաց զկուտակեալսն յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն:  (60 / 11) 

Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 17) 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 22) 

արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ 

գթեցին, (196 / 34) 

այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս 

բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, 

այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 21) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ 

ոչ զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 22) 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ 

անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն  (90 / 25) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 26) 
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  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց  (222 / 26) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ 

այր՝ զհակառակսն գործելով:  (76 / 24) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 27) 

Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի 

յոլորտս՝ զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն 

ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 21) 

  ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ 

բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3) 

զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 21) 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 20) 

Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք 

առնել զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք 

առնել զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան 

զարժանն զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 25) 

Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 



1629 
 

զի պատերազմականաւն զհամբարտակսն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 19) 

  զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց զպատուական 

ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն մարդկան:  (101 / 28) 

դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ 

(194 / 16) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

            Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր (129 / 17) 

Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ 

է զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ 

ընձեռելով զհանգամանս ուսումնասիրութեանն (36 / 32) 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս 

ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի 

նոյնութեան զուգեցելոցն առնել  (223 / 7)        

Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ 

որթն  (156 / 17) 

  եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ 

անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, 

այլեւ զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 25) 

որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 
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Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս 

իբրեւ զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել 

ի յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայն (243 / 13) 

  օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 12) 

Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն, եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ 

պահէ զտարփաւոր ծառոյն կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ 

զգողուղի հետեւանաց արահետ:  (241 / 12) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան (78 / 26) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն  (92 / 18) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ  (160 / 13) 

Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն (86 / 13) 

Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն  (74 / 25) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս 

եւ զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 11) 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 4) 

Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնե (223 / 8) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս 

կենաց:  (57 / 3) 

  որ ունին զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 18) 

ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն 

անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 2) 

Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք 

բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17) 

  ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, եւ ոչ 

զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

  եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ 

ինքեանս զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 26) 

Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 26) 
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այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի 

վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 19) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն  (42 / 16) 

միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր 

պատի, ա  (90 / 13) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին (172 / 31) 

  եւ այնպէս մինչդեռ կամէի անհաւան 

վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն (196 / 29) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբար  (127 / 27) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ 

միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ 

դարձեալ զհարաստահարիլն յումեք  (87 / 13) 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ 

միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 30) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն 

եւ զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս  (111 / 2) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. (118 / 20) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն զգեստոցն խոշորութիւն 

եւ զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 

  ոչ անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ 

միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն 

զաւանդս:  (122 / 5) 

Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք 

կալցի զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել, 

օրինադրութեամբն, թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն 

նազելով տեղւոջ ըստ բարեկամութեան օրինի:  (102 / 31) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին 

պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 6) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց 

բանիւ, զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ 

բանիւ զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի    մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 
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երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11          եւ ուսոյց 

առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան   (196 / 27) 

Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ 

ախորժել զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ (89 / 3) 

Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 4) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ (89 / 3) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 11) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանալն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ (155 / 13) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն  (141 / 9) 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ 

տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 
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Եւ զի ոչ կարացեալք համբերեսլ, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, (171 / 13) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող 

եւ զհիւթեղ անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն 

լիաբեր արմտիս:  (174 / 16) 

հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն 

իւրոց զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 16) 

  տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն 

բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 15) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

առանձնակ զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես 

խորհրդիւն զհմտանալն ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն 

ի մարդկանէ (113 / 23) 

  

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն 

գոլ զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (55 / 29) 
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Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 4) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց 

զօրավիգն, սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ 

եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

              Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի 

կարգէն եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս 

առաւելագոյն  (138 / 22) 

Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին 

եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ 

(150 / 7) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 21) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ 

բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, (38 / 21) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն 

իւր զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 32) 
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  այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ 

լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք 

հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 2) 

  համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի (90 / 14) 

նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր զհպարտութեանն արձակել 

զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք (191 / 31) 

   պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին 

զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (38 / 1) 

  արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց 

լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 9) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով 

(122 / 1) 

   բազմազան անուշահոտ բուսակօք զարդարէի 

իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, (244 / 6) 

անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն (31 / 26) 

  բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ 

եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 4) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա 

(112 / 14) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ  (240 / 12) 
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  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 26) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս  (110 / 1) 

յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (54 / 1) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 13) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, 

որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ 

որպէս զձի, տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, այլում 

զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս, ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ 

յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն գտանել անպիտանութիւն, 

որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 4) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն 

քան զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8;  215 / 9) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս   (114 / 24) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն  (138 / 1) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն (121 / 17) 
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  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն (112 / 30) 

որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 22)        

Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն, որ զկէսս տապաստ արկեալ 

անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին 

վանել սրով  (213 / 3) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, 

եւ զճանապարհորդութեանն նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի 

պատրաստութիւնս (231 / 25) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ 

գունով զճաշակողսն ապրեցուցանեն  (141 / 22) 

եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ 

մասամբ զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել,  (94 / 5) 

Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 4) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 6) 

բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ 

մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն (114 / 4) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական (143 / 4) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 6) 



1640 
 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ 

միայն զմադիանացւոցն ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ 

զարեւելեայցն եկելոց ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 20) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 29) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն 

նկարէ զմահ, ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ 

զինուորականն:  (152 / 4) 

Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի զարհուրեալ 

համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն 

պտուղ:  (79 / 1) 

եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն 

գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 16) 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 35) 

  անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 19) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ 

կատարած զմահուն հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, 

զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 6) 
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  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 13) 

              

Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 29) 

որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն յուզմունս. 

(166 / 29) 

Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ 

զարդարէ զմայրս ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց 

կենդանւոյ մատուցանէ եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին 

(112 / 21)   

որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն 

անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 27) 

Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. Դիոգինէս 

համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր 

այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 18) 

Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 
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  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս  (135 / 32) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 5) 

Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն  (212 / 7) 

Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ 

քան զմարդ»:  (44 / 10) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով 

չարաչար զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա (242 / 26) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր 

ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին 

եւ զմարդկային բնութիւնս  (51 / 28) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, 

եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն   (73 / 32) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 22) 

Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 26)  
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Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 3) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ 

բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 29) 

  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս 

գործեսցեն զմարդիկ:  (173 / 11) 

  դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ 

խրատել զմարդիկ. (194 / 17) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս (230 / 8) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել (215 / 8) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ 

եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ 

ի ցամաքի  (238 / 1) 

Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին 

խնամք, զմարզելոյն ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ 

հաւասար զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր 

ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 21) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ 

վանեն զմարմինս ամենավիշտ աղիտիւք  (149 / 25) 
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  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ 

արժանի զմարմինս մարդկան»:  (236 / 1) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, (237 / 8) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ  (81 / 9) 

որ ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն 

եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն   (185 / 21) 

Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն  (138 / 21) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 23) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն (92 / 20) 

որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս  (100 / 12) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 19) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել  (38 / 11) 
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  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 21) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն  (95 / 15) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն(202 / 7) 

այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 25) 

սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ 

եւս զմեծ ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 17) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման  (233 / 29) 

Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 12) 

յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ հռչակաւոր Հոմերոս 

(52 / 33) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 26) 
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  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ (235 / 12) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին 

նոքա, զմեծագոյն օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս  (36 / 5) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 28) 

  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 32) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին 

մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 27) 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ 

տանի զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 4) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ 

առ մեծագոյնսն:  (153 / 4) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (49 / 35) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ 

ներբողեցելումն զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 21) 
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  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

 զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3)          

Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 4)   

եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի 

վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 30) 

  

Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ կամ 

զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ զփոքունս 

ընդ մեծամեծս:  (153 / 6) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

յլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ 

եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ 

միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ 

սենեակս:  (64 / 13) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս  (246 / 18) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս (151 / 5) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

  ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն 

ըմբռնէին զմեծացուցիչ մրցանակս:  (150 / 27) 
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  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11)     

Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. 

միաւորեցից զմեղանչական մարմինս տէրունական չարչարակցութեանն 

(242 / 25) 

  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, 

որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 19) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենանդրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  

Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս  (46 / 23) 

որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել 

եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 21) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 26) 

Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 23) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 
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  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում 

ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 14) 

Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին (156 / 8) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 11) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 23) 

եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր 

(206 / 14) 

  եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 11) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք ողջունելն 

խառնուածոյն   (217 / 16) 

Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին 

փութանակի զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն 

(206 / 32) 

  եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն 

անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 28) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով 

հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական 

գոլ:  (224 / 7)           

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն (220 / 28) 
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սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ 

անցեալ զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն 

յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ 

զհերքութիւնս:  (56 / 30) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ,  (140 / 17) 

Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց:  (45 / 19) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 20) 

Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

ամենազան բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ 

որ զմիջին բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 30) 

որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 3) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 30) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն (219 / 13) 

Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 21) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ 

գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու 

հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  հարկ է եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա (111 / 27) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, 

եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ (148 / 12) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ 

բաւական զմիտս աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ 

զուարճացումն եւ հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ 

վայելմանն օթեգան:  (158 / 19) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն (202 / 19) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 17) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 
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  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 

  եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

Բայց տեսցուք զմիւսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս 

ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով 

շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ 

անսպառ բերմամբն:  (164 / 25) 

ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան 

(147 / 13) 

Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր. արդարեւ վստահանալի ըստ 

վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ յաղթանակ:  (204 / 12) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս (111 / 8) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

եւ գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 31) 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 

եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 27) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ 

զօրացուցանէ զմոլեկան կատաղութեանն արկածս (142 / 33) 

որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 27) 
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  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի 

գովելի վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ (199 / 16) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, (82 / 23) 

նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ   (121 / 29) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ 

անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ 

մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 

            Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ  (36 / 20) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի 

գովելի վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ (199 / 16) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 23) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ 

կամ զմրրկացն կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն(137 / 4) 

Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 
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յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 21)    

Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ 

կամ զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն 

ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 

զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ աղէներգործութեանցն՝ ի 

վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 10) 

Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք…  (103 / 5) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց (129 / 19) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան  (209 / 4) 

եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ 

զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն 

աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 12) 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս (235 / 21) 

որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք, 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս (235 / 21) 

եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ 

զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն 

աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 12) 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս (235 / 21) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ եւ կամ 

աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 12) 

եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով 

մրցանակս  (114 / 30) 
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  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 5) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ 

անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 28) 

   տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34) 

  ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ 

պարէին զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք (213 / 10) 

  քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 32) 

Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն որպէս 

ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով առուս, 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն (166 / 33) 

Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ (181 / 4) 

Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով 

երեւելապէս զյայտնեալն:  (201 / 4) 

եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ 

բանիս զյանդիմանութիւնս:  (225 / 27) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 
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  ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն  (243 / 25) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ…  (132 / 32) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 

  որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն մահսն. թորէ:  (61 / 13) 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ  (176 / 25) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

   Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի 

գլուխ զյառաջարկեալսն տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր 

հանդես:  (99 / 33) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 25) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք (74 / 23) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, 

եւ զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 12) 

  եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ 

հնոցն  (31 / 1) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, 

եւ զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

հասանեն վայր (116 / 14) 
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Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն  (117 / 7) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով 

եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց  (216 / 26) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր (116 / 14) 

բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ 

սմա զյարմարական բանից պարտս (113 / 15) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց (230 / 18) 

  որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի զյարմարութիւն:  (70 / 3)                    

Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն 

եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր. (204 / 12) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ 

գիտել զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

  սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն 

եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 
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համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով 

եւ զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ  զյեղուզակ  բարուցն ունելով 

ամբարհաւաճութիւն                                                                                                           

 (132 / 5) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ 

ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի 

մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 3) 

Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ 

ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել (81 / 23) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն ստուգութեամբ 

առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն լինել:  (61 / 2) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 17) 

   եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով 

տօնական խնճոյս:  (204 / 22) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 
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  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք 

գիտութեանն զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 9) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, (55 / 16) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ 

զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն 

համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ 

(94 / 10) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, (102 / 14) 
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  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (128 / 1) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք 

գիտութեանն զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 9) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, (55 / 16) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 
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  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ 

զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն 

համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ 

(94 / 10) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, (102 / 14) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (128 / 1) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ 

զպտղեղ զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա 

երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 11) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք (208 / 9) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 
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ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 

Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի 
զյոքնապատիկն վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ 

անյագաբար տանջանօք  (131 / 29) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 32) 

Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն (44 / 11) 

զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 27) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց 

քաջափառութեանց:  (57 / 19) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 
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  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն , (99 / 15) 

եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, մինչեւ 

անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան (114 / 31) 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս  (131 / 14) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ  (152 / 1) 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք (184 / 15) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց 

թափել զնա՝ միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն 

(190 / 17) 

  այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, (219 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 



1664 
 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ 

քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 27) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն 

յարուցանել զնա:  (233 / 17) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 21) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ (80 / 14) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 20) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, (151 / 4) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ 

բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 

եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 4) 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 8) 
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  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  որ ապրեցոյց զնոսա, (219 / 27) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, (144 / 24) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս (220 / 7) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ 

յանդիման զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին 

ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն (213 / 14) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր (68 / 2) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատա (115 / 20) 
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  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ 

յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (206 / 1) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք 

(208 / 8) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան.  (236 / 9;  236 / 9) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն 

հարից զնորին գործական հրամանաց (241 / 21) 

որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ 

լինելով արութիւնս:  (39 / 1) 

յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ 

իբր զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել, (223 / 20) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում 

նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 8) 

նոյի օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի 

հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս (182 / 2) 
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Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին 

եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (208 / 30)         

«Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս  (235 / 31) 

Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն զօրութեանց 

միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, 

աճեցուցանելով զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ 

եղեւ զնահատակութիւնս առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում 

յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 13) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն 

եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս 

կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 26) 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 2) 

ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 11) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս   (114 / 23) 

  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 7) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ  զնաւավարացն դասս և զոմանս ի գործականացն (182 / 27) 

  արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 8) 
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  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, 

եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար փրկութեան,  (231 / 24)       

Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն (111 / 5) 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (149 / 3) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ  (215 / 9) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ 

նմին զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 5) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 17) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան 

(220 / 22) 

այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 15) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն, զի բաժանելով ունէր զնիստ 

հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս 

յարուցելոց յերկրէ, եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք 

հակառակորդաց զներհակս բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց 

զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 29) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն (77 / 18) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն 

Ապողոնի   (61 / 6) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 6) 

  զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. եւ այնպէս յանգէտս, 

ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին ցուցանէր 

Գիւգեայ:  (63 / 18;  63 / 19) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 28) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 4) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, (61 / 5) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ 

անզգայացեալ քարանալ  (61 / 13)     

զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին 

պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 4) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ 

նորա զնիզակն ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 
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  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 15) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ 

հաաւքել զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ 

ածել զարուեստաւորաց պարս, բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ 

ի յառաջարկութիւն գործոյն գալ. եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն 

գտանի պատրաստութիւն:  (232 / 9) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ 

փոքրոգի զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ 

առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ 

անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 11) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 11) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն 

եւ զնմանողս նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել 

առաջարկութիւն մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ 

բնութեանն զնմանութիւն նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 14) 

Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 

  եւ զնոյն գովել եւ ընդւկնել, եւ զերիցութեանն նմա տալ 

իմաստասիրութեանն գովանաց մրցանակ:  (33 / 16) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս».   (35 / 27) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր 

վարդապետութիւնս (41 / 9) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբան (43 / 1) 
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  եւ զնոյն պատուականագոյն համարել  (43 / 5) 

  այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն 

կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել 

վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 31) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր  (46 / 26) 

  «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 2) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ  (56 / 29) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 12) 

չարագործաց հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք. (93 / 6) 

ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ ողջունել 

բնութիւն:  (93 / 21) 
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  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 12) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին  (95 / 15) 

  եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 12) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան 

եւ զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի 
եւ զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, (107 / 32) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ  (125 / 5) 

եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 12) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 17) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 18) 

  եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ 

զտրտմութիւն զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի 

կատարածի:  (142 / 3) 
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  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 24) 

պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 20) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել 

(215 / 28) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 32) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս(246 / 9) 

որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման  (106 / 20) 

  եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ 

զգաստագոյն զնոսին օրինադրէ:  (170 / 16) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 

  «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի վատառուացն պահանջես 

համարս»:  (36 / 23) 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 7) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ:  (128 / 26) 
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  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 29) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 22) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւ զնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ, եւ 

զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 12) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, (144 / 24) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս (220 / 7) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 

կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս օրէնս իմն 

գոգցես բնականս զայս դնելով, հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց 

բառնալ եւ զպատուարս, եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն. եւ 

յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան. որպէս եւ 

առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 
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  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 11) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 9) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն (213 / 14) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ 

ամուսնաւ… (93 / 17) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 9) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց 

օրինակ բարեաց:  (98 / 33) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց 

յապահովութեան զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք, 

զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 26) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս (49 / 30) 
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   սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր 

տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր 

ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն  (56 / 23) 

զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 2) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (212 / 33) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 15) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, 

եւ զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն 

(202 / 32) 
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  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց, եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել 

զբերս եւ զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն (217 / 8) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի (142 / 19) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 5) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, 

եւ զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 30) 

Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 

ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն 

անձին  (127 / 4) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 20) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական 

փոխադրէ զշատագոյն փարթամութիւնն (167 / 27) 
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  ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 30) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն(218 / 5) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 1) 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 26) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 8) 

բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 3) 

Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն 

գիտել զշտեմարանս, որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս, ասելով 

թէ. «Ո՞ւր իցեն քո գանձք», իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր 

զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 10) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն (193 / 15) 

  

Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց (104 / 21) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 23) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 5) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 25) 
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  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա 

բաղդատեսցուք  (146 / 19) 

  զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս 

ցուցանի. զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ 

զզինուորականն:  (151 / 34)            

Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած 

մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ 

աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 26) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 22) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝  (93 / 18)    

Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերգակացն դաս:  (55 / 28) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 10) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 15) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 14) 
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  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի 

պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 2) 

Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 8) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս  (81 / 29) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 22) 

  ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ 

որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ 

թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 28) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 28) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի 

միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 1;  208 / 2) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս, (210 / 27;  210 / 27) 

  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 3) 
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  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք՝ զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ 

զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար 

առնուլ:  (219 / 15;  219 / 15) 

  եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի 

եւ զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցան 

(237 / 15;  237 / 16) 

  

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 17;  202 / 17) 

բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեա 

Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում յիշատակէր 

քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ պատկերագրութեանցն 

ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն մատնելոց 

յարմարեալք:  (202 / 17;  202 / 17) 

բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի 

յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 7) 

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, 

եւ զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 22;  48 / 24) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14;  67 / 14)        

Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 
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եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 6) 

Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 24) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ 

շահիւքն զոսկւոյ եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն 

առաւելութիւն  (202 / 26) 

այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն 

կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 16) 

Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ 

զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ 

վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն 

գեղեցկութիւնսն:  (166 / 4) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 

Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել 

նմանութիւն  (107 / 26) 

ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ 

տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան, ո՞ւմ 

պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 31) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս  (241 / 17) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից 

իմոյ վիրառնութեանս:  (242 / 14) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 
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  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 19) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (178 / 33) 

            

Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 4) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ 

բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն նմանապէս եւ ի 

պարտութիւն:  (38 / 22) 

զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են 

բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 27) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18) 

զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 1) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ 

բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն նմանապէս եւ ի 

պարտութիւն:  (38 / 22)   

Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման զնորայն 

ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

   զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի (46 / 17) 

զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 21) 



1684 
 

զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 30) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել (50 / 17) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ 

խրատուցն՝ զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն  (61 / 28) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. (64 / 5) 

զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 27) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 18) 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 14) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 19) 

  զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն (74 / 26) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  զոր ոչ կարէ ուրանալ (77 / 1) 

  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն:  (78 / 12) 
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զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 21) 

   զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 1) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 15) 

  զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ ոչ յուրուք հրապուրանաց, 

ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (82 / 33;  83 / 3) 

  զոր ի ձերդ անաչառ զդա մատնեաց բեմ  (83 / 18) 

զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց 

վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

  զոր ի վաղնջուց նախահարցն իսկ է (84 / 23) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 15) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 17) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս 

(91 / 32) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 28) 

զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 10) 
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  զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկան 

(94 / 9) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած, զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ 

ուղղութեան վարուց:  (97 / 11) 

զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս 

եգիպտացւոցն (98 / 5) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 25) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 11) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական 

սովորութեան՝ զոր առ իսրայէղացիսն ունէին(99 / 19) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 26) 

  զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ 

զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, (102 / 26) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր (109 / 7) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 17) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ (110 / 1) 

զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի  (110 / 16) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն (110 / 26) 

  զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 9) 
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զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 6) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

  զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին արքն  (115 / 10) 

զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 10) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ, զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի 

տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, զի նոցայն որպէս կամին՝ 

ցուցանի:  (126 / 23) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն 

երկրորդելով ըստ յառաջասացն ձայնին (127 / 14) 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 28) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 31) 

մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել 

չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս(141 / 19) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն 

զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 2) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց (143 / 3) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս 
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ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր ունին զօրութիւն, զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու 

յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս վատթարութեան, ուստի ոչ կարգիւ 

ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն 

խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 17;  144 / 18;  144 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 6) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 23) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում 

չարեօք, զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն 

հաւասարութիւն:  (146 / 27;  146 / 28;  146 / 29) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 8) 

  զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 22) 

  զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել  (149 / 12) 

եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի 

երկաթի շղթայս, զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 2;  150 / 3) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ 

(151 / 19) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 
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այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 23) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 5) 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 13) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր (190 / 2) 

զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն  (192 / 8) 

եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի 

մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ 

երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին,  (196 / 23) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, զի զոր սակաւուցն առաջի 

քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից 

յաւելուած բարւոք յորդորման, ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր 

սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 1) 

  զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 2) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն (200 / 2) 
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  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող (204 / 3) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն (206 / 27) 

  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր(210 / 15) 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն 

նմանութիւն(211 / 8) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 30) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական 

բանիւ  (215 / 27) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա 

ունէր  (219 / 12) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 24) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 3) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 9) 

  զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ 

էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ 

իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 21;  237 / 24) 
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  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան (237 / 32) 

  զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ 

կեցցես, եւ գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 27) 

  զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար 

փութով:  (243 / 26) 

  զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն 

միաբանութիւնք (226 / 30)  

Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 18) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց (78 / 10) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 12) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ 

(117 / 33) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ (119 / 23) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29) 
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  զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ (240 / 11) 

  զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 15) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն 

(38 / 24) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն, զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն 

իջուցանել, թէ է 

 իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, (80 / 13) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(98 / 33) 

զորս կատարեաց, եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ 

լինել:  (102 / 29) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, (110 / 25) 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն 

օգուտս ցուցանէ:  (111 / 3) 

  զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս (113 / 1) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան (128 / 19) 

  զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 8) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն 

(145 / 1) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն  (145 / 10) 
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  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս, զորս կարեն որպէս եւ 

յառաջագոյն ասացաւ:  (151 / 11) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս (164 / 27) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն  զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (170 / 34) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 26) 

«զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

  զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 1) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 33) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան (231 / 15) 

  եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց (233 / 1)  

Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես ի 

վերայ իմ:  (243 / 17) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 
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  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի, զորոց կամեցան զփորձ առնուլ 

(207 / 7) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ  (209 / 21) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին  (218 / 6) 

Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց, 

զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ 

զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 10) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 4) 

Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 11) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 7) 

Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 12)    

թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, (199 / 29) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 15) 
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  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, (116 / 6) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին 

հերիք զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն 

տեղի՝ զունակութիւնս մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, բայց եւ զոմանց 

փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի յոյժ ի հիացումն 

զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 6) 

Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 16) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել   (154 / 29) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ 

օգնական զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

   եւ զչար գործն յաճախէր (73 / 10) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել 

(74 / 20) 

  զի զչար   քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:(79 / 8) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի 

եւ զչար. (187 / 4) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. (30 / 12) 
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  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5)       

Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 9) 

Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 10) 

որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  գործսն(79 / 6) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս  (125 / 1) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ 

գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 26) 

  վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ, եթէ ոչ վեհք 

միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս յիւրաքանչիւրսն մահացու 

ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք, զոր 

դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք 

ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 17) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ 

քան զչարացն այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն 

գրգռեալ,  (90 / 5) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ 

ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս 

ստանալ աստուստ ազատութիւն:  (135 / 26) 
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  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 7) 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք 

կոխել զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 20) 

   Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց, զի թէ հնար ինչ էր եւ 

զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն կացուցանէր բնակչացն, 

այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն իրօք:  (139 / 6) 

Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու որ 

զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 30) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 31) 
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  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 31) 

եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն 

եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 25) 

եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր 

(35 / 13) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 13) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 11) 

ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ 

որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ ինչս (219 / 27) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն  (141 / 7) 

զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն 

(141 / 2) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ 

աւուրբք զպահոցն նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

   միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ 

եւ զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ 

միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ  (228 / 20) 

որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 
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Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12) 

Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի (141 / 1) 

Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 10)         

Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 7) 

Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել յաղագս 

կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 11) 

  եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 31) 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն, (116 / 7) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու 

ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի 

ձեռն զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով 

սնուցին զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի 

եւ զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 
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  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառ (165 / 3) 

Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 19) 

եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն  (69 / 16) 

  ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես (30 / 26) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն (44 / 12) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (160 / 34) 

Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21)         

Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան  (113 / 22) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս, (141 / 3) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն  (38 / 27) 
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Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 2) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն (245 / 20) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս, (141 / 3) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 

բազմութիւն  (55 / 6) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի 

նոցունց զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով 

յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս  (229 / 1) 

Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ  (36 / 21) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս (38 / 4) 

Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն, 

միանգամայն ի համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ 

զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 5) 

Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել,  (84 / 29) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց (108 / 18) 
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որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 19) 

Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ գոյն 

(121 / 21) 

Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 27) 

որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն  (65 / 16) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս (38 / 27) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ 

ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 8) 

Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի թշնամեացն 

յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան 

անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 31) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք, որք թէպէտ եւ 

պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք զգուաշացեալք, այլ զօրէն 

անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս 

զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 18) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ 

առաջին զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 14)  

դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն (246 / 17) 
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  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 6) 

Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ հնագոյն սորա 

չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար սմա:  (146 / 18) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 3) 

Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան 

տանի զպարսաւանս՝ գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս 

ծանիր զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն զօրավիգն  (231 / 30) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. (236 / 12) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի  (113 / 18) 

որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին  (189 / 5) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ 

արդեօք զպարտութիւնս խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն  (54 / 25) 
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  զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի. եւ 

այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ ոչ:  (68 / 29) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս (85 / 8) 

  եւ ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր  (142 / 29) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն 

լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 18) 

եւ յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ 

գործոց (237 / 23) 

զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես(30 / 25)      

եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ 

աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (30 / 25;  31 / 3) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, 

իսկ զպէտսն հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 

որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ 

յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար 

բերողիս զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 17) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 7) 

դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 
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  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն, ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ 

կիսամահ տագնապի:  (193 / 16) 

բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 2) 

  սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ 

մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք 

բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ 

կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 30) 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 2) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 3) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ (144 / 10) 

զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ զՅովաբայն բոցակէզ 

հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 11) 

եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ (181 / 29) 

Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս 

ազին զպտղոցն քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ 

ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 17) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս 

արհեստից զպտուղ, (76 / 8) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց (76 / 19)    
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Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ ի 

վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 25) 

եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն 

զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 20) 

զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս 

ածեն:  (144 / 28) 

առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան հատուցանել 

զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն  (216 / 18) 

եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 

Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 11) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ (85 / 10) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ (92 / 27) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ 

շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս 

համարելով վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

   որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 20) 
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եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց (109 / 23) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան  (119 / 12) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից  (125 / 24) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճա (130 / 14) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն 

կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց, եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ 

անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ 

ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն 

հարկանել ծառայական սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն 

անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 10) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 12) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 32) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 
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  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա (145 / 16) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն (232 / 29) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, 

եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 17) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, (238 / 11) 

  նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս 

վնասուցն:  (236 / 13) 

եւ միանգամայն իսկ բարեբախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 33) 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 5) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 26) 

զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ,  (220 / 17) 

զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք 

ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 
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  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար 

յերկաքանչիւրոցն զսակեալն պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց 

աշակերտաց:  (37 / 8) 

Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3) 

զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն, որով կատարելապէս բարձրագլուխս 

իր մղեալ յարդարի:  (162 / 18) 

Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (137 / 33) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 6) 

Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 23) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, 

այս զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3)       

Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս (230 / 33) 

       Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն 

աղագաւ զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել 

զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս, անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի 

կասուլ զսերմանեալն լինի, (176 / 21) 
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  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 10) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 12) 

Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ ի 

բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 19) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն 

(187 / 21) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 11) 

Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր (35 / 12) 

Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ 

շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 8) 

որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատճառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 21) 

     Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ 

զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 8) 
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  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն 

(158 / 14) 

եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 20) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, (138 / 21) 

Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցան (109 / 34) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 13) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար (124 / 9) 

  եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ 

Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 15) 

Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցան (109 / 34) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 13) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար (124 / 9) 

  եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ 

Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 15)     

զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, (54 / 23) 

  թէ զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն 

դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 5) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 26) 
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  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 13) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի 

ումեմն զսոյն Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի 

վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից 

ձեռաց»:  (33 / 12) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել  (35 / 11) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. (40 / 11) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել (42 / 31) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն  (48 / 25) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր  (55 / 5) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի 

եւ զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 7) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 
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  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ 

զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  Եւ զսոյն ոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ 

մեծարեալ՝  (119 / 19) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ 

(139 / 28) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ (195 / 7) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 15) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ (199 / 16) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան, (218 / 16)  

թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած, եւ ինքն իբրու 

նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց  (233 / 4) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 4) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 

որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն 

ազգէ զսոսկալիս բամբասելով իգամոլութիւն (133 / 16) 
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եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 5) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան (197 / 24) 

ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 20) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ 

բարուք զսորա չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով 

կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման 

փորձի ի փրկութիւն իւր պատրաստել:  (78 / 5) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն, որ ոչ միայն 

ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք շահից լեալ 

պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ 

սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (106 / 33) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 11)    

Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն 

եւ զսոցունց նմանողսն, (161 / 1) 
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  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 20) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, 

(75 / 17) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 

Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ ի 

հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին 

ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ 

մատոյց, զսպանութեանն եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ 

զայլ ամենադաւ չարեաց  (149 / 11) 

Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6) 

Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ (100 / 21) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից 

խնամարկեալ զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան 

վարս հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար 

դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 12) 

զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց 
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պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 35) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 2) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 26) 

Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 

թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ, բայց 

մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ խելամտութեամբ 

առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 22)            

Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս իմոյ 

ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ նուազ 

ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ (239 / 12) 

Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, 

թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, արժանի 

օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 11) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 
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  մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան 

չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց 

(236 / 27) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ 

զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ 

զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն 

եւ զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 7) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն 

իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 17)    

Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի 

միանգամայն զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից 

զիշխանս եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ 

շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6)       

վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվայելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն փաղփղեալ 

ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, (132 / 11) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ 

անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 19) 

Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 19) 
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հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու 

յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառս:  (220 / 24) 

  յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել 

զհետեւումն. (141 / 8) 

Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 22) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 18) 

Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ 

հարկանելով զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ 

զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 8) 

  այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն 

կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 13)    

Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին  (127 / 14) 

Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 5) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց 

բարութիւն զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն 

բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 2) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ (41 / 5) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 10) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն հինահարութիւնս 

ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 13) 
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Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 6) 

Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց. յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ 

երկրորդն՝ զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ 

կացուցանէ:  (33 / 5) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն,  (61 / 26) 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն 

ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 27) 

Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, 

զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով 

(34 / 33) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք 

լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (87 / 1) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 6) 
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Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս խենեշութեանն 

համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր երկասիրութեանն վաստակս, 

որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 7) 

Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 12) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 14) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 22) 

Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք 

բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 12) 

եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ 

նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 12) 

Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն 

բողոքեցից զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 29) 

վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն 

թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք 

զհասարակութիւն:  (228 / 14)            
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եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ 

սոցին միջասահմանն:  (104 / 8) 

թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն  (69 / 13)     

փախչին յորժամ զկարի յոյժ զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն  (69 / 13) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 23) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն 

հեռանալով, զտաժանելի ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն 

ստրկութիւնս:  (46 / 11) 

այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս (104 / 34) 

որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան 

յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս 

ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ զբարձրաբերձ 

շինուածոցն տապալմունս (52 / 16) 

Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ 
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հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս 

ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 24) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 3) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս…այլ զբարեխառնն եւ 

զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին միջասահմանն:  (104 / 7) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն 

յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 26) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս (142 / 24) 

«Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 32) 

Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց 

ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 26) 

Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 20) 

եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 
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  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս (65 / 20) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ 

եւ զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 9) 

Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ, բայց 

մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ խելամտութեամբ 

առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 25) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 30) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 6) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն 

յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել 

ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ ամենայն 

հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 25) 

Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ  (68 / 33) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն(76 / 12) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 8) 
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  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 5) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

   եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ 

զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ 

ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային 

եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ 

զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի բացարձակ 

օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 28) 

զտեսողսն ի մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ 

ներգործէ զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան (142 / 1) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի 

պակուցումն զտեսողսն (156 / 5) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16)      

յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի 

գնացս ջուրց (246 / 13) 

  այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ 

զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք 

փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 5) 

Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք  (117 / 14) 

Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք  (117 / 14) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն 

եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ 

զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 32) 
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  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք:  (231 / 1) 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցան  (148 / 13) 

Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն 

կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն, (206 / 13) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի  (218 / 29) 

եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 18) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ 

դարմանելով՝ զտկարօքն անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 24) 

Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 21) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 14) 

եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս:  (92 / 11) 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 10) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 
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  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 18) 

Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 

  եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 3) 

Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք. (136 / 1) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1)   

Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան, եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ 

քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 
զցերեկ տքնել եւ տառապել (143 / 19) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 25) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 
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Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն, 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր. որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի 

բարեացն բանակետեղ, որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր 

պարգեւացն շնորհելից երկրի:  (154 / 19) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 12) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն (159 / 24) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 10) 

  այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 22) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն, այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց, նա 

զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ 

զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ 

համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 

ժանտախտակացն, եւ աստուածառաք բ  

Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ 

եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 29) 
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Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, 

եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ 

զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 26) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 14) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարա)յին գիշերոյն գալստեան:  (203 / 6 

Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական 

ձայնւ զցնծութեան երգս:  (113 / 14) 

իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին 

ծնանել զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն 

եւ զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 25) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ   (40 / 5) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ 

մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 18) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 33) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն (112 / 16) 

ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 30) 
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մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ երկիր 

(125 / 17) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 10) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 23) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց  (233 / 2) 

   յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 15) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 23) 

Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել (171 / 4) 

Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս, որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով 

յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ 

տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին 

զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ 

նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ 

կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 21) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ. եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ 

յարեգակնայինդ ընկալեալ շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ 

մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս 

տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 20) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 24) 
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  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ, եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն 

հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի, զորոց 

կամեցան զփորձ առնուլ. եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս, իբրու թէ 

ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն. այլ նա ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 7) 

Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք, դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, 

ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. (153 / 20) 

Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել(223 / 31) 

Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ կամ 

զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ 

կամ զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 6;  153 / 6) 

  

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին 

իբրու զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս 

բերողք ծգտակարին:  (169 / 6) 

  որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. (153 / 20) 

որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ, եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ 

արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի աստուածաբար տիրեաց:  (33 / 30) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք 

ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս, 

(241 / 31) 

աստուածաբանութեանցն գոլ, զու ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի 

գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք 

ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 
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Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

              Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ 

յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 22) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ 

հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, 

եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 26) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին 

վարկեալ աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց 

վիմաց եւ ի հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն  (229 / 19) 

եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս (192 / 20) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք 

տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 30) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ 

վայրս  (114 / 23) 
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  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի 

մահացու զէնս. եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, 

այլ թողեալ զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին 

կեանք, աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ 

իւրանման մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 9) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ զաջողակ 

խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ 

սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 1) 

զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի 

համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 12) 

Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց 

ոչ զքամահելի անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 2) 

              Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին 

ունի զքաջաբարութիւն, եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի 

սուղ ժամանակի եւ զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք 

զուարճացուցանէ, որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ 

բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 14) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով 

երկիր  (37 / 25) 
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  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 1) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 15) 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա 

ոչ զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն:  (37 / 12) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 1) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս 

մտածութեամբ զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն, 

զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 9)   

եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն (105 / 21) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, 

առաւել զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 9) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն (166 / 32) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս 

երանութեամբ զքաջավայելուչ պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ 

նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 22) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 33) 

Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 3) 
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  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն 

յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 10) 

նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ 

եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 

Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 29) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 21) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32)                 

Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս, (76 / 4) 

Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ, եւ որք զարժանաւոր սոցուն 

կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 29) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սոր  (148 / 18) 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն  (106 / 22) 

ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

  յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 31) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 
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Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24) 

Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 16) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 25) 

  ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ 

անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ 

եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 12) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց 

առատաբար զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 12) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, միանգամայն 

եւ զօրէնսդրութեանն իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  

ԶԱՀԻ ՀԱՐԵԱԼ  -1 

դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն, յորմէ 

վաղվաղակի զահի հարեալք (206 / 6) 

  

ԶԱՅՍ ՕՐԻՆԱԿ  -3 

խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն, 

եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 
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  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  Եւ զայս օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 3)     

ԶԱՅՐԱՆԱԼ    - 1 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 31) 

  

ԶԱՅՐԱՆԱՄ   - 1 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն 

զրուցի զայրանայր ցասմամբ,  (63 / 21) 

  

ԶԱՅՐԱՑՈՒՄՆ           - 5 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի 
զայրացմանէ գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց (195 / 8) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 
զայրացումն դրդել (82 / 26) 

  շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք վաղվաղակի չար անձինդ 

ճեպեցիք ի կորուստ (89 / 8) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ  (93 / 22) 

  

ԶԱՅՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ 

իբր զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13) 
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ԶԱՆԱԶԱՆ      - 54 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 19) 

այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք (45 / 13) 

  եւ ի գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն  (46 / 1) 

  քանզի զհայրենի զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն 

առեալ (46 / 27) 

  եւ տարեւորականաց զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 9) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց 

գազանացդ՝ զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ 

(56 / 21) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 5) 

այլ զանազան կարեօք պատանդեցաւ (75 / 28) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 32) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի 

դա՝ զանազան տանջանաց ցուցանել հանգամանս, որով եւ խզեալ վաղվաղակի 

բարձցի ի կենդանութենէ:  (93 / 24) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, 

սնուցանելով զանազան կերակրանօք  (98 / 12) 
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  ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին նիւթովք 

պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ 

աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 13) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 9) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք  (116 / 21) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս (121 / 23) 

  զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ (136 / 24) 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 31) 

  նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, բարեբան գովութիւնք 

միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, եւ այլ եւս զանազան անառակութիւնք 

(142 / 8) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք  (148 / 28) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 13) 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 20) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 33) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 
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գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ 

շքեղութեամբ:  (170 / 19) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 8) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն 

եւ զանազան գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց 

յիշատակաւ յաւէտ ի կանցաղումս պատմի:  (183 / 17) 

յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն 

ցուցին զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք (200 / 12) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 23) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 11) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս 

եւ զանազան համովք եւ գունով  (217 / 9) 

նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք տարաժամք. 

ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք (226 / 17) 

  որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն (229 / 19) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 29) 

  այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան  (231 / 5) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ 

զանբնականս զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս 

կացուցանէ ամենեցուն   (233 / 25) 

  զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 3) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն 

եւ զանազան զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի 
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խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն (234 / 29) 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, 

զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց  (236 / 28) 

  զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 10) 

  եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի հանդերձ 

խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 24) 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց  (109 / 23) 

  վասն զի անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ 

մայրեացն, եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս 

ապալեր եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի 

յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 9) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք (160 / 32) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

   եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ 

միջակացեալ  (240 / 24) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցա (53 / 9) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 32) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն արիաբար 

վարժեալս:  (115 / 21) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ 

հմտութեամբ զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի 

ծայր:  (165 / 24) 
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  առաջինն՝ ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս 

եւ զզանազան տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս 

կենդանեաց եւ զանթիւ երամս թոչնոց (167 / 23) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 31) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն 

զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 14) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման  (233 / 30) 

որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԱԲԱՐ       - 2 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ 

գունաւորութիւն զանազանաբար (175 / 21) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն  (190 / 22) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԵԱԼ          - 3 

  զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ մարգարէութեամբ, որքան 

թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ 

սեփական:  (97 / 22) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ 

այլեւայլ զանազանեալ կերպարանք (205 / 25) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ - 1 
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  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, 

այսպիսաբար զանազանելով վերաբերութեամբ (31 / 13) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆԻՄ            - 5 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 10) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից  (44 / 15) 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 3) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց (164 / 23) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց  (168 / 31) 

  

ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ   -14 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 25) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ 

զօրանայ զանազանութեամբ պատուականութեանն,  (219 / 2) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 5) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս 

այսոքիւք զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին 

զօրութեամբ՝ ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ 

հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 26) 

  եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով 

եւ զանազանութեամբք ընչից (213 / 7) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 
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  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից:  (30 / 22) 

  Արդ զանազանութիւն այս է խրատու:  (44 / 10) 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ թէ եւ 

սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն (132 / 10) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն (141 / 24) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր 

ինչ զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 17) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք  (184 / 4) 

  

ԶԱՆԳԵԱԼ     - 2 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ 

է զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 2) 

  

ԶԱՆԳԻՏԱՆՔ - 1 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  

ԶԱՆԳԻՏԵԱԼ - 1 
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  սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ 

ինչ զանգիտեալ (98 / 8) 

  

ԶԱՆԳԻՏԵԼ    - 1 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 20) 

  

ԶԱՆԳԻՏԵԼԻ - 2 

  զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 23) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ (74 / 29) 

  

ԶԱՆԽԼԱՆԱՄ            - 1 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  

ԶԱՆԽԼԱՑԵԱԼ          - 3 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով (135 / 23) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 17) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 10) 

  

ԶԱՆԽՈՒԼ      - 1 
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  նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս (81 / 17) 

  

ԶԱՆՁՆ  ԱՌՆԵՄ – տես ԱՆՁՆ գլխաբառի տակ ընդգծված  են 

  

ԶԱՆՑ  - 3 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 25) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 18) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 2) 

  

ԶԱՆՑԱՆԵՄ  -1     

     Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան 

զքերթողացն զանցանէ ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  

ԶԱՆՑ  ԱՌՆԵԼ  - տե՛ս ԶԱՆՑ գլխաբառի տակ 

  

ԶԱՆՑ  ԱՌՆԵՄ  - տե՛ս ԶԱՆՑ գլխաբառի տակ 

ԶԱՌԱԾԵԱԼ   - 1 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն:  (42 / 15) 

  

ԶԱՌԱԾԵԼ     - 1 
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  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի 

ուրեք զառածել խորհրդով (84 / 26) 

  

ԶԱՌԱԾԵՄ     - 1 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով (37 / 16) 

  

ԶԱՌԱԾՈՒՄՆ            - 3 

այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ ամենեւին 

յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 8) 

Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս (63 / 30) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն  (195 / 15) 

  

ԶԱՌԱՄ          - 1 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, 

դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել բժշկաց, 

եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով (134 / 10) 

  

ԶԱՌԱՄԱՆԱԼ - 1 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 18) 

  

ԶԱՌԱՄՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 22) 
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  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 13) 

  

ԶԱՌԱՋԻ ԵԴԵԱԼ  -   2 

ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս (115 / 23) 

որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 26) 

  

ԶԱՌԱՋԻՆՆ 

Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ 

յորժամ զառաջինն եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  

ԶԱՌ ԵՒ ԶԱՒԱՐ - 1 

հաւաքելով զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ 

նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից (213 / 6) 

  

Զ ԱՌ  Ի  - 6 

եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ 

զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 
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  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 25) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին (248 / 18) 

  

ԶԱՏ    - 2 

  զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ 

լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր բնակութեամբ:  (61 / 24) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  

ԶԱՏԱՆԵԼ      - 2 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք  (226 / 3) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորչեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 24) 

  

ԶԱՏԵԱԼ         - 1 

  որ ամենեւին զատեալ ճշմարտութենէն, եւ առիթ ամբարշտութեան 

մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 10) 

  

ԶԱՏԵՑԵԱԼ    - 1 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 
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ԶԱՏՈՒՑԱՆԵՄ          - 5 

Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս (135 / 31)  

Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 12) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն  (116 / 2) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց 

ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ 

անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 7) 

  ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 11) 

  

ԶԱՏՈՒՑԵԱԼ  - 6 

  որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 14) 

զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 1) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 2) 

եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով (120 / 15) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, հանդերձ անտանելի 

վնասակարութեամբ:  (130 / 10) 
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  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  

ԶԱՏՈՒՑՈՒՄՆ           - 1 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 18) 

  

ԶԱՐԱՏԵՍ      - 1 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. ոյք 

թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել 

անհետ զարատես փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 5) 

  

ԶԱՐԳԱՆԱԼ    - 1 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք   (225 / 31) 

  

ԶԱՐԳԱՆԱՄ - 3 

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 24) 

եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան,  (117 / 18) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30) 

  

ԶԱՐԳԱՑԵԱԼ - 8 
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  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի 

(79 / 2) 

  եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ 

նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 10) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի 

եղանէր զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն 

լցուցանել ի ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 30) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս 

խոհականն զարգացեալ յառաջադիմութիւն:  (138 / 30) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 24) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք 

  

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ           - 6 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ 

ամբողջ զարգացման չափ:  (179 / 30) 

  յաղագս քաջառուգագոյն զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի 

նոսա, եւ անուշահոտ եւ պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 19) 
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  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 10) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 13) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 19) 

յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն  (194 / 6) 

  

ԶԱՐԳԱՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 2 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց 

ստացուածս զարգացուցանել  (110 / 23) 

օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 12) 

  

ԶԱՐԳԱՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 4 

  զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 27) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ, (112 / 5) 

  բոլորովին իսկ այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի 

միտսն զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին 

իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 20) 

  

ԶԱՐԴ - 8 
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  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի 
զարդսն պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք 

ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն փառաւորեալք (154 / 8) 

մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի 

պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց 

(139 / 31) 

այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 7) 

  ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ 

հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 15) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք (46 / 2) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով 

եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց (228 / 2) 

  

ԶԱՐԴԱՐԱԿ   - 1 

նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն հատուցանելոյ վարկ 

(92 / 25) 

  

ԶԱՐԴԱՐԱՆՔ - 3 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց (248 / 31) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ (72 / 32) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք  (90 / 11) 
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ԶԱՐԴԱՐԵԱԼ - 8 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտ (41 / 22) 

  ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ, եւ 

արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց զանազան լցեալ 

պտղովք:  (52 / 8) 

յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան (119 / 12) 

  եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի փառաւորութեամբ, լի 

արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս 

(123 / 28) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 32) 

  վերջնովք եւ պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 31) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից 

բարեօք   (179 / 8) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի 

իրաւամբք զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք 

վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ 

ի վերայ երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս 

յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 7) 

  

ԶԱՐԴԱՐԵԼ    - 3 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս (51 / 4) 

  փորձի գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն (97 / 20) 
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ԶԱՐԴԱՐԵՄ   - 7 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 24) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր զնախծին 

զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս, զի ի սմա 

գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարծք (113 / 7) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

(112 / 21) 

  ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 9) 

  քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ 

բուսակօք զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ (244 / 6) 

  

ԶԱՐԴԱՐԻՄ   - 3 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 17) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ 

պայծառացեալ զարդարի:  (232 / 6) 

  եւ այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք, 

որովք զարդարի կենցաղս  (236 / 22) 
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ԶԱՐԴԱՐՈՒՆ - 1 

  յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք (98 / 22) 

  

ԶԱՐԴԱՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 

  զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (171 / 1) 

  

ԶԱՐԵԱՆ ԱՌՆԵԼ  - 1 

Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ 

զմարդիկ՝ զարեան առնելով յաճախութիւնս (110 / 30) 

  

ԶԱՐԹՈՒՑԱՆԵԼ        - 2 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն (158 / 19) 

  այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ 

գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

  

ԶԱՐԹՈՒՑԱՆԵՄ       - 1 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 4) 

  

ԶԱՐԹՈՒՑԵԱԼ           - 1 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս  (113 / 14) 
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ԶԱՐՀՈՒՐԱՆՔ           - 1 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն 

հետեւել զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 12) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԵԱԼ            - 5 

  ոչ յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ 

պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 32) 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (78 / 34) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է (88 / 17) 

  միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք 

եւ զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի 

բռնութեանց:  (150 / 31) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԵԼԻ            - 1 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 4) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 3 

ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել 
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զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 8) 

Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 12) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական 

լինէր զարհուրեցուցանելով երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս 

զգազանացն արգելլով եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց (216 / 25) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԵՑՈՒՑԱՆՈՂ        - 1 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ 

խոստովանութեանն   (193 / 24) 

  

ԶԱՐՀՈՒՐԻՄ  - 1 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն 

(239 / 11) 

  

ԶԱՐՄ - 15 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր (68 / 2) 

զի ոչ ունի ասէ արու զարմ  (68 / 23) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ (243 / 23) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 8) 



1759 
 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ (245 / 32) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 13) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 9) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ եւ 

յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ 

հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով 

համարի զարմն  (97 / 6) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն  (244 / 8) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք (242 / 10) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 23) 

  

ԶԱՐՄԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն  (208 / 20) 

 

ԶԱՐԱՄԱՆԱԶԱՆԵԱԼ            - 1 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր 

փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս, որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ 
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որոգայթից թշնամեաց, որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի 

խողխողումն զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 23) 

  

ԶԱՐՄԱՆԱԼ    - 12 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ  (40 / 25) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 3) 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ (96 / 14) 

եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ 

առաւել է զարմանալ:  (100 / 14) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ  (130 / 16) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ 

եւ զարմանալ ընդ այս (189 / 1) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք  (169 / 7) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 31) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս  (39 / 4) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է 

հանդերձ զարմանալով զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 5) 

  

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ - 25 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար 

երկրագործին:  (218 / 3) 

  իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ հանդիպիս ինձ  (199 / 3) 

  միշտ նորասքանչ զարմանալեօք առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ 

թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն 

 (50 / 32) 

  զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց (54 / 14) 

  զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 26) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն  (56 / 9) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են (86 / 3) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

յաւէտ զարմանալի եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 10) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն 

շահաւոր  (180 / 3) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 16) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 24) 

  ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր 

եւ զարմանալի հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել  (205 / 2) 
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  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք 

իմում զարմանալի տեսութեանցս:  (218 / 18) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 
զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 32) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք 

բանիւք զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 31) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով 

յաղագս հեզ հանդարտութեանն  (119 / 20) 

 սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս 

եւ զարմանալիս տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել 

եւ զարմանալիս համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 8) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի զարմանալիսն մատչելով 

փոխանորդութիւն:  (168 / 24) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ. վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս 

ասացի, պէսպէս աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 31) 

  

ԶԱՐՄԱՆԱՄ   - 6       

Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 7) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 4) 
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  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց (214 / 4) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ 

ահաւորն զարմանայցէ իշխանութիւն.  (101 / 20) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 7) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 4) 

  

ԶԱՐՄԱՆՔ      - 1 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան 

ձեւ՝  (170 / 17) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 5) 

  

ԶԱՐՄԱՑԵԱԼ - 2 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 14) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ  (213 / 15) 

  

ԶԱՐՄԱՑՈՒՄՆ          - 6 

  որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 17) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 
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զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 10) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց:  (193 / 2) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 
զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

  

ԶԱՐՏՈՒՂԵՑԵԱԼ      - 1 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 20) 

  

ԶԱՒԱԿ            - 3 

  եւ հարազատն զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 16) 

  այլ հայելով ի յուղիղ շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին 

օրհնեալ զաւակի Սեմայ, զարգացոյց հետոց զընթացս 

առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 7) 

  այլ եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 25) 

  արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 29) 

  

ԶԱՒԱԿԱՍԵՐՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող 

թէ զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 34) 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն (139 / 6) 
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  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ 

զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 9) 

  

ԶԲԱՂԵԱԼ      - 1 

  եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս (150 / 13) 

  

ԶԲԱՂՈՒՄՆ    - 1 

  զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 20) 

  

ԶԲՕՍԱՆՔ     - 4 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 23) 

  զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց (55 / 24) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ, եւ ես ի զանազան եւ ի 

բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, յաւէժ բարօրութեամբ 

յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ որակայեղց 

վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ զուարճացեալ:  (240 / 22) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ 

զանազան զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի 

խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն, բ  (234 / 29) 

  

ԶԳԱԼԻ           - 1 

  որ եւ ամենայն բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին 

ի կատարելութիւն:  (174 / 20) 
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  ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց տեսութեամբ (93 / 14) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ 

այնր զգալի մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն 

ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Այլահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ  (176 / 26) 

  

ԶԳԱԾԵԱԼ      - 6 

  բայց սոցին հակառակ ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ  (32 / 21) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 5) 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց, որ ի բարեկեցութեանն երթայ 

պէտս, զգածեալս չքաւորութեամբ:  (139 / 32) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ 

տաղտկութեամբք զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ 

կողոպուտք լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

 

ԶԳԱՅԱԿԱՆ   - 2 

  այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն 

միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 25) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր 

վարել զգայական ծանօթութեամբն (206 / 17) 
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ԶԳԱՅԱՐԱՆ   - 2 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ 

որսայցէ զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ  (83 / 25) 

  Ո՜ խաւար թանձրատարած կորացուցիչ 

երկադիտակս զգայարանցս:  (245 / 4) 

  

ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 5 

վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ 

անյարմար զգայութեանցն տանել տարազարդութիւն  (124 / 22) 

  երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ 

անցուցանել ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 11) 

  եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան 

եւ զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն 

(144 / 31) 

  

ԶԳԱՍՏ           - 2 

յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 23) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 32) 
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ԶԳԱՍՏԱԲԱՐ - 1 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 20)  

ԶԳԱՍՏԱԳՈՅՆ          - 2 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ 

ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 30) 

   զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 16) 

  

ԶԳԱՍՏԱՑՈՒՑԻՉ     - 1 

  շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ ստահակութեանն:  (194 / 14) 

  

ԶԳԱՍՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 17) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ 

մաքրագոյն զգաստութեանն եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ,  (224 / 5) 

համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի 
զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն 

եւ բարեաց:  (84 / 13) 
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ԶԳԱՑԵԱԼ      - 3 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, (63 / 20) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէ (212 / 25) 

  

ԶԳԵՆՈՒՄ      - 3 

եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն  (105 / 18) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ 

անձամբ զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 4) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ 

մինչեւ զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 

  

ԶԳԵՍՏ           - 8 

  զկէսն ծփելովն տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն 

յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն (207 / 33) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց(243 / 8) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն  (88 / 10) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս (91 / 28) 

Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն զգեստուցն խոշորութիւն եւ 
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զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20) 

պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 15) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 20) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 26) 

  

ԶԳԵՍՏԱՊԱՐՈՅՐ    - 1 

  յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն (246 / 2) 

  

ԶԳԵՑԵԱԼ      - 6 

տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան 

պայծառ զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 24) 

  կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ (96 / 7) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք, եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք (98 / 12) 

անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս (101 / 22) 

զգեցեալ են զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 3) 

  եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց  (204 / 26) 

  

ԶԳՈՒՇԱԲԱՐ - 1 
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  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն 

հայելով զգուշաբար՝   (187 / 5) 

  

ԶԳՈՒՇԱԳՈՅՆ           - 2 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան (203 / 2) 

   սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

  

ԶԳՈՒՇԱԼԻ    - 1 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագոյն 

ուսումն վարդապետութեան  (188 / 9) 

  

ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ  - 3 

  անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս 

սորա:  (143 / 28) 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ (162 / 17) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի 
զգուշանալ սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 7) 

  

ԶԳՈՒՇԱՆԱՄ - 1 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 14) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 26) 
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ԶԳՈՒՇԱՑԵԱԼ           - 2 

եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր 

բարուք զգուաշացեալք (150 / 19) 

  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւննս:  (196 / 26) 

  

ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ         - 5 

  եւ մենքենայիւք, որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ 

խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 14) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս  (79 / 31) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ 

երկրորդ՝ յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի 
զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 23) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ, եւ թուիս 

զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի 

զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 16) 

  զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի զգուշութիւն ծանուցեալ (31 / 27) 
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ԶԵԽ   - 1 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 21) 

  

ԶԵԽՈՒԹԻՒՆ - 1 

  սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս  (143 / 8) 

  իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն, յորմէ ծնանին 

անչափ զեխութիւնք  (145 / 5) 

  

ԶԵԿՈՅՑ        - 1 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 17) 

  

ԶԵԿՈՒՑԱՆԵԼ           - 4 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 27) 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեա (155 / 2) 

  

ԶԵԿՈՒՑԱՆԵՄ           - 9 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 



1774 
 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի  (128 / 32) 

  որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ հեղգութեան նշանակ  (138 / 16) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք (203 / 9) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես 

յինքեան զեկուցանէր համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 26) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն 

յառաջագոյն զեկուցանէր:  (155 / 29) 

  , լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 25) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, 

ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն  (205 / 20) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 26) 

  զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ  (226 / 31) 

  

ԶԵԿՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ 

զասացելոցս զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 30) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն (218 / 14) 

  

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆ           - 1 
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  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ, զի 

միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 

  

ԶԵՂԱՆԻՄ  -  4 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի (63 / 29) 

  յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն 

բարեբախտութեանն զեղանի յորդութիւն:  (162 / 8) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ (62 / 18) 

Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ 

բերեալ զեղանին  (60 / 16) 

  

ԶԵՂԵԱԼ  - 2  

Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն 

յինքեան զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ 

զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 8) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ 

արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

  

ԶԵՂԽ            - 3 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 8) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 

  փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն արհեստին (148 / 34) 
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ԶԵՂԽԵՄ       - 1 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 

  

ԶԵՂԽՈՒԹԻՒՆ          - 4 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն (146 / 27) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս 

արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի 

պարտուց, այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի 

պորտապարար զեղխութիւն դեգերել:  (145 / 17;  145 / 22) 

  

ԶԵՂՈՒՄՆ      - 4 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի  (163 / 9) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 16) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն (157 / 28) 

  թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 29) 
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ԶԵՂՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ 

յամենեսեան զեղուցանել խնամ:  (165 / 28) 

  

ԶԵՂՈՒՑԱՆԵՄ  - 2 

  մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

  սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 22) 

  

  

ԶԵՌՆՈՑՆ      - 1ԶԵՌՆՈՒՄ՞ 

որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն, այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ 

իրեարս զեռնոցն գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 8) 

  

ԶԵՌՈՒՆ         - 1 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  

ԶԵՏԵՂԵԱԼ   - 1 

  զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն 

եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 27) 
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ԶԵՐԾԱՆԵԼ   - 4 

փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ 

յապահովութեամբ խաղաղանալ  (51 / 1) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ 

դատաստան զերծանե՞լ կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 2) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս (91 / 17) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 26) 

  

ԶԵՐԾԱՆԻԼ   - 1 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս 

գեղեցկապէս զերծանիլ կամաց:  (197 / 23) 

  

ԶԵՐԾԱՆԻՑԻՄ         - 1 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագ (48 / 8) 

  

ԶԵՐԾԵԱԼ      - 2 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին (204 / 20) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք   (207 / 18) 
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ԶԵՐԾՈՒԼ      - 1 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն 

զամենեսան զերծուլ վրդովմամբ (85 / 35) 

  

ԶԵՐԾՈՒՑԱՆԵՄ       - 1 

որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ 

թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 13) 

  

ԶԷՆ     - 28 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

(131 / 2) 

  այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն (192 / 19) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի 

մահացու զէնս. (86 / 7) 

ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք.  (89 / 16) 

  եւս եւ մարտիկ հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, 

վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն 

յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն(205 / 28) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ (39 / 9) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ 

նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ 

նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 3) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 
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  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել 

յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 30) 

ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին 

հակառակամարտին զինու հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար 

բառնալ զգլուխն համարձակ քաջութեամբ, եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող 

պարծանօք յիւրն հատուածէր բանակ:  (210 / 19) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 22) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն 

եւ զինուց (211 / 20) 

  նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ 

միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 11) 

  օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն 

ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան որոգաթիւք եւ 

պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր ինչ զնոցայն հմարելով 

չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 22) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 15) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 8) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն (209 / 23) 
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  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով 

կազմուածքովն՝ զինուցն կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի 

բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս,  (191 / 1) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս 

եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս 

(191 / 18) 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան 

ամուր զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 13) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն  (46 / 19) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 

թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց(152 / 3) 

  հաւաքելով զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս 

արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, 

այլ եւ խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 8) 

  եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա 

նոցին զինուքն:  (212 / 32) 

ԶԸՆԴԱՑՈՒՄՆ          - 1 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ, որոց ի 

յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ գձուձք եւ 

խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին. եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ 

անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի 

գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն ընդունելով, կշռակի եւ 

չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ դժնդակութեանցն 

զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 15) 
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ԶԻ       - 495 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 8) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 24) 

  զի ի մանկածուն կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն 

տուգանս:  (31 / 32) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս (32 / 27) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց (33 / 3) 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ 

գնալ ճանապարհս  (33 / 8) 

  վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ  (34 / 5) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս (34 / 18) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս (34 / 33) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի. (35 / 4) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր (35 / 26) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոք (36 / 4) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 
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արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 9) 

  մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 18) 

  զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 30) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան (36 / 31) 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 19) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ  (39 / 9;  39 / 9) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ 

ծանօթագոյն, զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք  (39 / 14) 

մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն 

Թէանով:  (41 / 13) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 27) 

զի ոյք զամուսնութեանցն պահեցին հարազատութիւնս (42 / 31) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 26) 
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  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 13) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս 

բերել մրցանակ (46 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս  (47 / 4) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 12) 

զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ 

իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ 

զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 28) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ միանգամայն վերջին 

թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 5) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 12) 

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն 

դիմադարձութեանն  (48 / 22) 

  զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 26) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 
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  զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ 

ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն  (50 / 3) 

  զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին 

ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 17;  50 / 19) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ,  (50 / 20) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի  (50 / 23) 

որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի 

արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 31) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս (50 / 33) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 8) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն  (51 / 15) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց (52 / 22) 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 28) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց (54 / 13) 
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ո՞ ոչ գիտէ, զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ 

դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 18) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 22) 

  զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ 

աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն (55 / 22) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (55 / 29;  55 / 31) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ 

զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 5) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 14) 

  այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ ամենեւին 

յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 7) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն 

կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել 

լսողաց:  (57 / 27) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին 

մրցանակս:  (58 / 27;  58 / 27) 
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  վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք 

դատեալ լինի:  (60 / 12) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 17) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին (61 / 12) 

  որ զի ամենայն իրաց հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք 

այսոքիւք են (61 / 16) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան  (61 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր  (62 / 3) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող (63 / 9) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. եւ բաղձայր 

փափաքանօք, զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ 

(63 / 15;  63 / 17) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, 

նմին, զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 22) 

  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ զկենցաղս 

անցուսցէ:  (64 / 7) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36) 
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  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն (65 / 21) 

  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր   (66 / 22) 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 27) 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 30) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 6) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է, եւ ոչ ոք 

անգիտանայ, զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն 

գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս (67 / 8) 

  Եւ զի այս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 /      Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն 

եւ մարթել մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ 

վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց 

ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ 

լինէր:  (67 / 17) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել (68 / 12) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

  եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան, զի ոչ ունի ասէ 

արու զարմ  (68 / 22) 
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  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 32;  68 / 33) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր 

քաջալերութիւնս  (69 / 24) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին (70 / 3) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս, զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն 

դիւրաշարժք եւ երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 12;  70 / 13) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 18) 

զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, եւ զչար գործն 

յաճախէր. եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն 

ի գործս խառնակութեանն (73 / 9;  73 / 10) 

զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել 

(74 / 20) 

   զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ զչարութիւն 

բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին, եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն (75 / 7) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 17) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս:  (76 / 2) 

  զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 9) 
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  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն (76 / 15) 

զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն  (77 / 17) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ 

դատաստանի, զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ 

անողորմութեամբն զիւրն տարցի վճիռ:  (78 / 15) 

  զի իրաւացի օրինաց վարիչք լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ 

գովութիւն:  (78 / 17) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ, այլ կարի օգտակար. եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ 

հարստութիւնդ, զի յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 28;  78 / 31) 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (78 / 34) 

  զի զչար քաղն խլելով՝ բուն  սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն : (79 / 8) 

եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ 

յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 8) 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 26) 

  մինչ զի համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս 

լիցի ածեալ բեմ (82 / 10) 
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  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն (82 / 28) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան, վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան (82 / 30;  82 / 32) 

զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 9) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 14) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 30) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 12) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, (85 / 17)    

զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս 

յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ 

գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 31;  87 / 1) 
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  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս (87 / 12) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, զի նոյնքան բարեսէր եւ 

ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում արդարագործութեանն 

հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 17;  88 / 20) 

  զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս (88 / 23) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 5) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն  (89 / 21) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 10) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ 

բլուրս, մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 12) 



1793 
 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս 

(91 / 26) 

վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն 

ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 4) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս, զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար 

գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 2;  93 / 2) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս  (93 / 9) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 28) 

  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 33) 

  զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, 

նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 9) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց:  (94 / 12) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 22) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 21) 

այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի (96 / 6) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ  (96 / 13) 
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  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր բոլոր 

աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 11) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր (97 / 32) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 6) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 11) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեա 

(99 / 18) 

  զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ տոհմայնոյ եւ 

ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր (99 / 23) 

  որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 12) 

  յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին (100 / 27) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն (101 / 32) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց  (102 / 26) 

զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով 

երկրագործքն  (104 / 21) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ 

տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն. զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ 

օրինօք՝ զկարծրատուր եւ զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան 

բնութիւն:  (104 / 33;  105 / 3) 

  եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն (105 / 11) 
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  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ, զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու 

զայլս  (105 / 17) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 32) 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն 

տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն 

ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 10) 

  , զի բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 21) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ (109 / 31) 

զի ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն  (110 / 3) 

  զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 22) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 2) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն 

(112 / 11) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 
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  զի ի սմա գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարծք, եւ տօնուտ 

ուրախութիւն բնաւ կենդանեաց գործեցաւ  (113 / 6) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն  մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 11) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ 

ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 

  զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ 

նահատակութիւնս:  (114 / 20) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել 

յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, մինչեւ անգամ եւ 

աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան, որ զի եւ զինքն իսկ 

իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 28;  114 / 32) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 8) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս  (115 / 19) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, 

այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 27;  115 / 28) 



1797 
 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ, վասն զի ոչ միայն ըստ 

անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ տեղեակք, այլեւ յամենայն իր 

հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 18) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 23) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 24) 

  զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն (116 / 30) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

  զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք (118 / 24) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործա 

(118 / 32) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, այլ եւ 

յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ (119 / 15;  119 / 17) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան (120 / 1) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ 

նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 17) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասար… այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան (120 / 28) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն (121 / 17) 
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  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 4) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 6) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, (122 / 24) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 29) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանին:  (123 / 1) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 23) 

  զի սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն 

պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 31) 

  վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան գովեցերն:  (124 / 3) 

  եւ զ՛ի վերայ բանին՝ պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 11) 

  զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր 

արժանի:  (125 / 16) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց (126 / 4) 

  զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ 

յիմաստնոց, զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 26;  126 / 27) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ 

նախահոգակն ծնողի (127 / 5) 
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  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 10) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 1) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 13) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց:  (128 / 16) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 3) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 9) 

  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն 

ծանօթութիւն  (130 / 17) 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ (131 / 6) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու 

է, զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ 

չարացելոց մարդկան:  (131 / 10) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս 

եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ 

ոչ:  (131 / 22;  131 / 24) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 23) 
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  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (132 / 32;  133 / 1) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով (133 / 19) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք, 

եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 

ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 27) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 11) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով, այլ զի ընտելակրթեալք 

յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ 

հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ ազատութիւն:  (135 / 23;  135 / 25) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն (136 / 21) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս  (137 / 20) 

  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 30) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ (137 / 32) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի զանազան 

բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ թափուր 

յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 7;  138 / 8) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ (138 / 13) 
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  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 25) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 9) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 14) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս հակառակին մասն 

երագավախճան:  (140 / 14) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 9) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի  (142 / 10) 

  վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի բարի ինչ իրս 

բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, (142 / 28) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 31;  142 / 32) 

  զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն  (143 / 7) 
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  զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 15) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ 

տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (143 / 34;  144 / 5) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 32) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 3) 

վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 11) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ (145 / 17;  145 / 18) 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ 

շառաւեղաց՝ ի պտղածնութիւն(146 / 14) 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 16) 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 4) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն 

տապալ  (150 / 6) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 21) 
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  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, (150 / 24) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց  (151 / 22) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց 

իրացն առդատեսցուք (151 / 33) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս 

ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 1) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին 

փութացեալ, մինչ զի նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային 

սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ, 

որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 22) 

  զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 3) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 24) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ 

յիմանալ, վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ 

պարապեալ  (156 / 26;  156 / 27) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, օրինակ իմն 

ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ 

յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն 

վարեցեալ  (157 / 2) 
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  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին  (158 / 35) 

   վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 10) 

  որ զի ըստ կամաց առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 12) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 28) 

զի թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն 

պատրաստեցի:  (162 / 23) 

  

  զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 30) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս  (163 / 32) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1) 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս (166 / 15) 

զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս   (167 / 6) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 28) 
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  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 13) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան (169 / 15) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն  (170 / 6) 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 10) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ 

սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 23) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29;  171 / 29) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 9) 

  որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ. ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս 

փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի անդորրեսցի կապանաւոր 

նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 22;  172 / 23) 

կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն 

եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեամբ եւ զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն 
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գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի 

զարտաքուստն եւ զի ներքուստն լցուցանելով զպէտս 

կարօտութեանցն:  (173 / 15;  173 / 17)          

զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 7) 

Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ (174 / 12) 

զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 27) 

  զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ 

տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս (176 / 4) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ  (176 / 9) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, դարձեալ 

է՝ զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական 

կայանն:  (176 / 26;  176 / 27;  176 / 28) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի, վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ 

այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ 

յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց 

մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ 

բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 21) 
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  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  զի  ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 4) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի 

գովելի վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 30) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 13) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի 

բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել (180 / 22) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 22) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, 

որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի վերայ 

ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի անկռուելի 

օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 25;  181 / 29) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ 

ստուգեալ պատմեն:  (183 / 1) 
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  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 24) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 18) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, (186 / 21) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, 

թէ ռչ որ զի որպէս թուիս, պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն, որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ 

երկրի երերեալ յածցի, եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել 

ժառանգաւոր գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ 

տանջանացն:  (187 / 33) 

որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն (188 / 6) 

  զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, 

անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 10) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս (188 / 21) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն (188 / 27) 

  զի զորս իմանայի օգնականս (189 / 1) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք (189 / 13) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահ  (189 / 16) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր բարեաց 

եւեթ զուարճանայի յուսովք, եւ զդձնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ 

յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 21;  189 / 24) 

զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 
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  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 29) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ. եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի 

գրեթէ ի բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 3) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ 

յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն 

ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 13;  191 / 14) 

  Եւ զի այս այսպէս (191 / 16) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին  (191 / 26;  191 / 29) 

զի կատարեսցին ըստ սորին ուխտադրութեան խորհադրեալ  (192 / 16)  

Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 7) 

  զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 2) 

  մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ…այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 6) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 21) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ 

խանդախանս առ սերձաւորն նիւթելով  (195 / 3) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 13) 
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  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. ուստի սկիզբն անհակառակ 

աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական 

քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, փութացայ 

արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ 

զաշխարհականսս  (195 / 25;  195 / 29) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն, ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի 

նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի 

բնակութիւնն (196 / 3) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, զի զոր սակաւուցն առաջի 

քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից 

յաւելուած բարւոք յորդորման, ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր 

սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (196 / 32;  196 / 34) 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, զի թէ եղիցի 

ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն վատնումն, 

սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ 

ուրախութեան. որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից 

յառաջին ծայր կատարելութեանն  (197 / 7;  197 / 10) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ. վասն զի բնութիւնս 

հզօրապէս զի վայրն հոսանից ունի կարգ (197 / 17;  197 / 17) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 

սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 1) 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս,  (199 / 7) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն 

շարժուն  (199 / 11;  199 / 12) 
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  զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք համբարեալքն ի սմա 

մեծութիւնք:  (199 / 17) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 22) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 4) 

  , վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 6) 

   զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 12) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 2) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան (204 / 7) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 28) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ 

առաջնորդի զ՛ի վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար 

իմն յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս (206 / 10) 

  մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ 

կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի 

ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն 

մարդկան  (206 / 23) 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր  (207 / 11) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 31) 
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  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 21) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 4) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ (209 / 14) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ 

ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն 

ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր 

ախոյեան:  (209 / 29;  209 / 31) 

  մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով 

արկանել ընդ սաղաւարտն (210 / 14) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 25) 

  եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք 

զմիմեանս սատակէին, մինչ զի ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս 

(212 / 28) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (212 / 33) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 17) 

  զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, որպէս 

ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 25) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ, զի կէսքն բարձեալ ունէին 

թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ 

տանէին  (214 / 6;  214 / 8) 
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  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 25) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 30) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 7) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց  (216 / 22) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 8) 

  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 17) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 2) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ (219 / 7) 

  մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի 

(219 / 18) 

զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն 

վայր  (220 / 3) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 9) 

զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 16) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 13;  222 / 14) 
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  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ (222 / 19) 

զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 24) 

զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ 

զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ 

հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել, որպէս զի ներքնոցն 

քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն 

պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 18;  223 / 23) 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս. որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն 

գտանիցին:  (225 / 5;  225 / 7) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 22) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 27) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 30;  226 / 2) 

վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 9) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 14) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 
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  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 14;  227 / 15) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 22) 

  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի, (227 / 25) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով 

եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց (227 / 33) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու 

առաւել, զի ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի, վասն զի եւ օգնականին 

սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն հոգաբարձութեամբ գիտելի է 

զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել 

խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 12;  228 / 12) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս 

գալ.  (228 / 18) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք աստուածային 

օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ ամենայն 

անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 11) 

  զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ կարեսցէ քաղաք (229 / 24) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս (230 / 7) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 11) 

  զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս խառնիցն, այլ 

յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն բարւոյն կամաց 

(230 / 20) 
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  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ 

քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 27;  230 / 31) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան  (231 / 14) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ 

հասարակաց. վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց 

այսոցիկ չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ 

վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 22) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 24) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն…  (234 / 28) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ (235 / 4) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս  յաշխարհի 

ի պէտս մարդկան (237 / 32) 

  ուր զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից 

տնկագործիւր դրաստ (240 / 21) 
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  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից զնորին 

գործական հրամանաց, եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին 

յուսոյ. զի թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք. եւ երկարագոյն 

զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 23) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի (245 / 32) 

  զի չարքն չարաւ կորիցեն  (247 / 6) 

  

ԶԻ՞     - 1 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 18) 

  

ԶԻ ԵՒ  - տե՛ս  ԶԻ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ԶԻԱՐԴ           - 12 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է հնարիւք 

ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ խաղաղանալ  (51 / 1) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր (66 / 17) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի 

հատուցումն:  (77 / 15) 

  զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ 

մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 21) 
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  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, 

եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան, որպիսի. «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս 

Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր 

լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք (198 / 22) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն  (199 / 18) 

  զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս 

(202 / 2) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. (223 / 27) 

եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս 

յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 17) 

  

ԶԻՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 6) 

  

ԶԻՆԱԶԳԵՍՏ            - 1 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն իր 

եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն 

վստահացեալք (116 / 9) 

  

ԶԻՆԵԱԼ         - 4 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 
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  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  եւ զինեալք վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ (89 / 8) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն 

միայն զինեալք եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի 

ի լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր   (186 / 8) 

  

ԶԻՆՈՒՈՐ       - 5 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 1) 

  եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 7) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք  (236 / 21) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն (46 / 18) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ  (111 / 13) 

  

ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ        - 12 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի (46 / 17) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն  (116 / 2) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 13) 
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  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն 

հաստատագոյն զինուորականացն զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն 

բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով զնահատակութիւնս:  (40 / 18) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից (126 / 4) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, 

եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ 

զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, (54 / 25) 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանա  (58 / 15) 

  եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 5) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ 

արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 6) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 2) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 19) 

   զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (152 / 1) 

  

ԶԻՆՈՒՈՐԵԱԼ           -4 

  Ուստի  յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 15) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով (226 / 26) 
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  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 13) 

  

ԶԻՆՈՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ թշնամեաց (236 / 16) 

  

ԶԻՆՈՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    -7 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 16) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի 
զինուորութեանն, եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս 

խոհականն զարգացեալ յառաջադիմութիւն:  (138 / 28) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս 

եւ զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 23) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի (35 / 4) 

  զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային 

անհոգ հանգիստ… նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի 

դիւրութիւն:  (147 / 14) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն 

եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 12) 
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  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն (210 / 1) 

  

ԶԻ՞ՆՉ            - 46 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ  (45 / 23) 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 13) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայց (61 / 16) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան (61 / 23) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացց  (64 / 22) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել 

բանիւ  (117 / 34) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք (121 / 13) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց  (125 / 13) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց 

(127 / 26) 
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  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, (133 / 13) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով (136 / 33) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ (147 / 1) 

  զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 9) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 7) 

«Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

  որպէս. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ 

Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 11) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս (188 / 31) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց  (191 / 23) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 7) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 27) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց (241 / 17) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս  (242 / 13) 
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  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն 

(243 / 25) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս, 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 26) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն  (245 / 20) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, (246 / 30) 

Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 21) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, (245 / 14) 

  

Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ, նմին իրի եւ 

մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի վատառուացն 

պահանջես համարս»:  (36 / 22) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 23) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 10) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ այնպէս 

շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 13) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն փութոյն, 

իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 26) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, թէ 

ռչ որ զի որպէս թուիս, պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն, որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի 

երերեալ յածցի, եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (187 / 31) 
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  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ միանգամայն 

եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ քան 

թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  

ԶԻՆՉ-7 

Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ (57 / 5) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան (73 / 22) 

միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն 

եղիցի,  (207 / 6) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն, եւ երգս աստուածավայելուչս (219 / 22) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն,  (232 / 29) 

  

ԶԻՆՉ  ԵՒ ԻՑԷ-  տե՛ս ԶԻՆՉ գլխաբառի տակ 

  

ԶԻՆՉ  ԻՆՉ -  տե՛ս ԶԻՆՉ գլխաբառի տակ 

  

ԶԻՋԱՆԵԼ      - 2 

  ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն (161 / 11) 
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Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս (175 / 11) 

  

ԶԻՋԱՆԵՄ  -  2 

Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 20) 

զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն 

(156 / 21) 

  

ԶԻՋՈՂ          - 1 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  

ԶԻՋՈՒՑԵԱԼ  -  1 

  ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 25) 

  

ԶԼԱՑՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 30) 

  

ԶԿՆԻ  - 30 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 
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եզոյն ուրուք ի նոցանէ, յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն 

ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 29) 

  այլ եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել… մինչ զի 

եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 16) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 15) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 21) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 14) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն 

եւ զկնի կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս 

քառասներորդս հասանէր ամս  (102 / 4) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ (102 / 14) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի  (128 / 30) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 13) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ  (146 / 13) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն 

եւ զկնի հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 25) 
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որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան (151 / 26) 

եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 4) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 15) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի 

հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 1) 

  եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 27) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն  (182 / 8) 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նիւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 14) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ 

ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 9) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ  (203 / 17) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 8) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով ե 

(217 / 17) 



1829 
 

  եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 33) 

  

ԶՀԵՏ  - 9 

Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն (119 / 24) 

  ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն 

անմոռաց զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

   բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 2) 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 21) 

  եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով (213 / 3) 

  ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով 

երագապէս զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն 

կատարելութիւն:  (232 / 15) 

  

ԶՂՋՈՒՄՆ      - 3 

եւ երկարագոյն զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 4) 
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  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս 

համազուգաւ  (242 / 22) 

  

ԶՄՏԱՒ ԱԾԵՄ           - 1 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 

  

ԶՆՆՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 
զննութիւն, ո՜վ քաջքդ (93 / 22) 

  

ԶՈՀ    - 1 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 24) 

  

ԶՈՅԳ  - 10 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս, զի 

պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 7) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ, որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին 

հասարակ իրագործեն եւ հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն 

յաջողութիւնս:  (112 / 5) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 23) 
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  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին, եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք 

առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 9) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 5) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, եւ ի կատարել այսորիկ 

բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 5) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս, եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան 

զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (47 / 33) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 25) 

  Զոյգք ահա եւ արագութեամբն հանդիպին:  (166 / 6) 

  

ԶՈՅՍ - 5   

Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ ոչն 

երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն 

շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն 

անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն 

անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 27) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել 

մեծութիւն, զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, փոխանակ 

թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 10) 
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  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես 

եւ զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս. եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ 

քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր 

ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց, զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ 

նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 4) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ մինչեւ 

զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 5) 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն, ուստի 

զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք խրախամիտ 

զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի հոտոտելեաց, եւ 

փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն տեսանելեաց:  (217 / 21) 

  

ԶՈՅԳ  - 1 

  ի՞բր գոյր հնար զուգիւք   զուարճանալ զարմիւք(61 / 35) 

 

ԶՈՐՕՐԻՆԱԿ            , ԶՈՐ ՕՐԻՆԱԿ  -7 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով  (58 / 27) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի  (46 / 17) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ եւ 

վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ 

խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 17) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 
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Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, 

զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 9) 

 

ԶՈՒԱՐԹ        - 1 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  

ԶՈՒԱՐԹԱԳԻՆ          - 2 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն 

ունելով զուարթագին հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ 

զգերակայ բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին (204 / 10) 

  

ԶՈՒԱՐԹԱՄԻՏ          - 2 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 19) 

  զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց   (225 / 1) 

  

ԶՈՒԱՐԹԱՌԱՏ          - 2 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 25) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն 

նուէրս զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 3) 
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ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ - 1 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 10) 

  

ԶՈՒԱՐԹՈՒԹԻՒՆ      - 5 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք (208 / 9) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ 

հասանել  (186 / 2) 

  զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել (217 / 23) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւն եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 10) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան (204 / 18) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱԸՆԾԱՅ     - 1 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի 

սոցա զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ 

ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 30) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ  - 2 

  ոչ միայն ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ 

ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի 

բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն 

զգեցեալ ահաւոր փա (96 / 5) 
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  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱԼԻՑ           - 3 

  միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց 

հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 12) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն 

հանդերձ զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 19) 

  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 17)  

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱԼ           - 1 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱՄ          - 11 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 13) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս (222 / 33) 

  մինչ զի հանապազոր բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք, եւ զդձնեայ ինչ 

նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 25) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ 

բարեկրեալ՝ զուարճանայի թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 15) 

  եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 3) 

եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն 

ղամբարս:  (246 / 7) 
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  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ 

երեւեալ զուարճանան փառօք:  (32 / 19) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ 

յառաջխաղացումն, յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն 

յարմարի գործ. առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 27) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի, իսկ ի սմա հրճուալից 

ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ տունկք:  (112 / 27) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր 

մարգարէականն զուարճացաւ հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն 

արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ կարասցէ (96 / 13) 

ԶՈՒԱՐՃԱՑԵԱԼ         - 13 

  Եւ ընդ որում համապատիւ 

թագաւորութեանն զուարճացեալ վայելչանայր  (64 / 26) 

Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք 

լինէր զուարճացեալ, (101 / 28) 

  զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ 

անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 11) 

կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 14) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 29) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք 

եւս զուարճացեալ բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ 

գոյիւք  (174 / 25) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ 

բարեօք զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 
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  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել 

եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 19) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի 

իրագործութեանս զուարճացեալ լինէի  (213 / 29) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 27) 

  ւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ 

որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ 

ցանկ զուարճացեալ:  (240 / 27) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ 

զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 15) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն, միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական 

ախորժակ ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի 

բարեօք զուարճացելոցն:  (159 / 27) 
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  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ 

անթարշամելի զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 18) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 5)    

Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 19) 

ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց, եւ փայլող 

գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն տեսանելեաց:  (217 / 25) 
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  ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն.  (223 / 13) 
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   բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան 

յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ (231 / 7) 
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  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 26)       

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցան (237 / 16) 

  

ԶՈՒԱՐՃԱՑՈՒՑԻՉ    - 1 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ 

տնկոյս կալուածոց:  (104 / 14) 
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  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս 

լինիցիք զուարճութեան:  (213 / 17) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ 

անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք  (225 / 32) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 14) 
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  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ 

խրախամիտ զուարճմանն հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ 

անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք   (225 / 31) 
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  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 17) 

  

ԶՈՒԳԱԲԱՐԲԱՌ        - 1 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 
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  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք  (61 / 8) 
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  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց (217 / 22) 

  

ԶՈՒԳԱԽՆԴԻՐ          - 1 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ  (36 / 21) 
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  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ  (42 / 28) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն (167 / 26) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն 

եւ զուգակիցս (171 / 12) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն (182 / 26) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն լինել մտահաճոյ (230 / 24) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 

բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի 

յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 18) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ 

դիւրահաւան զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն 

օգտակարիցն լցումն  (187 / 19) 

աւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 30) 

  

ԶՈՒԳԱԿՇԻՌ - 3 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան 

զտարերացդ զուգակշիռ բարեխառնութեամբ հանդերձ  (122 / 26) 
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  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ 

շնորհ  (167 / 16) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող 

անւրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 6) 

  

ԶՈՒԳԱԿՇՌԵՄ          - 1 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, (112 / 32) 

  

ԶՈՒԳԱԿՑԱՒՈՐ         - 1 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս  (187 / 28) 

  

ԶՈՒԳԱՀԱՒԱՆ            - 1 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 4) 

  

ԶՈՒԳԱՀԱՒԱՍԱՐ       - 23 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, 

թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 17) 
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այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն (55 / 30) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 6) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն 

(107 / 26) 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 24) 

  այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ 

գոյացութիւնս:  (108 / 27) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 

որ զուգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 24) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 7) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն 

ունել զուգահաւասար մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

  հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի 

կրել զուգահաւասար սմա:  (146 / 21) 

զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս 

ցուցանի(151 / 34) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 21) 

  որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ 

անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով 

հայրապետն Աբրահամ  (201 / 22) 
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  տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս 

ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 6) 

  ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր 

բարեացն զուգահաւասար բաժանմունք   (224 / 32) 

  եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն 

եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 24) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի, (238 / 2) 

  որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 15) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ 

ահա զուգահաւասարք. բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ 

բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ 

սաստկանայ:  (140 / 29) 

  

ԶՈՒԳԱՀԱՒԱՍԱՐԵՄ  - 1 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  

ԶՈՒԳԱՄԱՍՆԵԼ         - 1 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 5) 

  

ԶՈՒԳԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 9) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 4) 

  

ԶՈՒԳԱՊԱՏԻՒ           - 2 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն (242 / 5) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5) 

  

ԶՈՒԳԱՊԷՍ    - 2 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 22) 

  

ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 29) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 20) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի (112 / 25) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին 

ծնանել զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 
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ԶՈՒԳԵԱԼ       - 1 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 

  

ԶՈՒԳԵԼ          -4 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն:  (64 / 27) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր  (68 / 2) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ 

շահավաճառութեամբն զուգել ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ 

բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս  (172 / 3) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ 

բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 32) 

  

ԶՈՒԳԵՄ         - 1 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 14) 

  

ԶՈՒԳԵՑԵԱԼ  - 1 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի 

նոյնութեան զուգեցելոցն առնել (223 / 9) 

  

ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ - 1 
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որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 

  

ԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 31) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, (107 / 32) 

  

ԶՈՒՐ - 1 

Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն 

յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 10) 

  

ԶՈՓԱԼ           - 2 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի 
զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի 

վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 30) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն 

եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 33) 

  

ԶՈՓԱՄ          - 1 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 20) 
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ԶՎԱՐՃԱՆԵԱԼ          - 1 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 29) 

  

ԶՐԱՀ  - 2 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 24) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ 

զամրութիւն զրահիցն (212 / 3) 

  

ԶՐԱՊԱՆԾ    - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 28) 

  

ԶՐԱՒԵԱԼ       - 4 

  եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի 

կենցաղոյս:  (48 / 7) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով 

հակառակորդացն զրաւեալք վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 
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ԶՐԱՒԵԼ          - 1 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ 

ընդ զրաւել համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել 

սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ 

սովորեաց:  (90 / 1) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  

ԶՐԱՒԵՄ         - 1 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն 

սովորութիւն  (62 / 21) 

ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 10) 

  

ԶՐԱՒԵՑԵԱԼ  - 1 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց  (191 / 22) 

  

ԶՐԱՒԵՑՈԻՑԱՆԵՄ   - 1 

  եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն վտանգելոց՝ 

յախտէ զրաւեցոյց,  (76 / 20) 

  

ԶՐԱՒՈՒՄՆ     - 3 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 



1849 
 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին (78 / 5) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 9) 

  

ԶՐԿԱՀԱՐԱՆՔ          - 1 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ (86 / 32) 

  

ԶՐԿԱՆՔ        - 1 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն (74 / 24) 

  

ԶՐԿԵԱԼ         - 5 

  միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց 

կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 20) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ 

(77 / 19) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր (39 / 29) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 29) 

թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի յարգահատանս 

գթոյ կարեկցութեան  (73 / 16) 
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ԶՐԿԵՄ           - 1 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 6) 

  

ԶՐԿԵՑԵԱԼ    - 1 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 2) 

  

ԶՐԿԻՄ           - 3 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց:  (244 / 19) 

զրկեցայ յառաջնակն փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ 

զգձձատեսակն համբուրեցի վտանգս:  (246 / 18) 

  որ թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի 

վրէժս (77 / 9) 

  

ԶՐԿՈՂ           - 1 

  եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ ծնողին թիւրէր 

դատաստան եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ  (232 / 1) 
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  եւ փոխանակ մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի 

հեռաստան գնալ ճանապարհ (189 / 6) 

զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին  (149 / 14) 

  ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց, 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կատարել  (149 / 11) 

եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 34) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց 

(235 / 5) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ 

քննութեան:  (138 / 18) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս 

(74 / 6) 

ԶՎԱՐՃԱՆԵԱԼ          - 1 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 29) 

  

  

ԶՐԿՈՒԹԻՒՆ  - 2 
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  ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց, 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կատարել  (149 / 11) 

  

ԶՐՈՅՑ           - 1 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, (63 / 21) 

  

ԶՐՊԱՐՏԵԱԼ            - 1 

  որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ կամ, եւ 

ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք իմումս 

պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  

ԶՐՈՒՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութեն  (213 / 29) 

  

ԶՐՈՒՑԵԱԼ     - 2 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ,:  (61 / 6) 

  պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն 

յիրաքանչիւր զրուցեալ յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28) 

  

ԶՐՈՒՑԵԼ       - 1 
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  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 24) 

  

ԶՑԱՅԳ  ԵՒ ԶՑԵՐԵԿ  - 1 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

  

ԶՕՐ   - 10 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ 

առաջնորդ զօրաց:  (81 / 13) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 29) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն (192 / 18) 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 13) 

  ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն 

եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 10) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն  (83 / 3) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 27) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 18) 
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  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ 

պարտեսցին, զօրք հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի 

առնուլ աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 13) 

  

ԶՕՐԱԿԱՆ     - 5 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 25) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ 

երկնաքաղաքացի զօրականացն անարժան գոլ, թող թէ մարդկային 

տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 3) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 12) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ 

գտանել խնամածութեան:  (174 / 25) 

  

ԶՕՐԱՆԱՄ     - 7 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ  (179 / 18) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, (219 / 2) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ 

իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 18) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն  (203 / 16) 
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  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, (97 / 28) 

  որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 17) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 12) 

  

ԶՕՐԱՎԱՐ   -7          

      եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավար լեալ Կղեովն»:  (184 / 20) 

Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրավարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 25) 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ 

եւս զօրավարաց զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք  (80 / 2) 

  

Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք 

օժանդակութեամբք զօրավարացն հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 11) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 19) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն 

երջանիկ զօրավարին Յեսուայ. (40 / 12) 

  

ԶՕՐԱՎԱՐԵԼ - 1 
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  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի 
զօրավարելն վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 21) 

  

ԶՕՐԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 33) 

  այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք ի 
զօրավարութեան:  (80 / 27) 

  

ԶՕՐԱՎԻԳՆ, ԶՕՐԱՒԻԳՆ    - 8 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, (88 / 31) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս (133 / 7) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից 

սփոփանաց զօրավիգն (225 / 15) 

  նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն   (231 / 31) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել (81 / 16) 
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Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել 

եւ զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

  

ԶՕՐԱՑԵԱԼ   - 3 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր 

(35 / 13) 

   սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին 

գլխովք եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք 

արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական 

վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 26) 

  

ԶՕՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 1 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն 

եւ զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 2) 

  

ԶՕՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 2 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ 

սփոփեալ զօրացուցանէ:  (112 / 32) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 33) 
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ԶՕՐԱՑՈՒՑԵԱԼ        - 1 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն 

օգուտս ցուցանէ:  (111 / 4) 

  

ԶՕՐԱՑՈՒՑԻՉ          - 2 

  զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ 

եւ զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան  (173 / 16) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն 

եւ զօրացուցիչ ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս  (181 / 31) 

  

ԶՕՐԱՒՈՐ      - 4 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 13) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն 

զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 7) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 30) 

  

ԶՕՐԱՒՈՐԱԳՈՅՆ     - 11 

այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով (50 / 31) 

  զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն 

կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել 

լսողաց:  (57 / 27) 
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  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ 

վայելչացեալ, զօրաւորագոյն կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ 

պատերազմ (81 / 10) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ (96 / 12) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 16) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի 

յամենեցունց զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 29) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 20) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ 

պնդութեանն զօրաւորագոյնք ոմանք տեսութիւնք (161 / 28) 

   սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել 

եւ զօրաւորագունիցն (56 / 19) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս:  (80 / 6) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ 

գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 32) 

  

ԶՕՐԵՄ          - 3 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն 
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ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

  

ԶՕՐԷՆ  - 60 

Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորաայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն, զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն 

իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ 

անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 10) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 27) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 2) 

   այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս 

իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 14) 

  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, 

այլ զօրէն քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք  (100 / 26) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 1) 
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  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 3) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 12) 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց, եւ զբոլորս ի 

սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց 

զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 23) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ. զի 

ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 34) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ  (120 / 13) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 24) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն, որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց 

կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն 

դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց 

թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ 

լինէր կապանօք:  (126 / 31) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ անյարկ 

հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 12) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 7) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն 

որ զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 
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  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 30) 

  զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով 

կնատ եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 17) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 24) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն 

գոգցես զօրէն բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն 

ցոյցս:  (137 / 8) 

  սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս 

եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 14) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ 

տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (144 / 3;  144 / 5) 

  այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի 

չարախտականս ի սեւամաղձութենէն:  (144 / 18;  144 / 21) 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ 

գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 27) 

  եւ բերանն զօրէն անասնոց անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 33) 

  վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն 

(146 / 8) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի 

վշտալիսն  (147 / 24) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 27) 

  եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատան (148 / 11) 
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  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, 

եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 5) 

  եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն 

(149 / 26) 

  այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման 

նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 19) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 22) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 24) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք,  (150 / 28) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 29) 

  այլ ի թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 3) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 9) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 21) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ 

պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն,  (176 / 32) 

  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս 

զի անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 28) 
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  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր (186 / 7) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 30) 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր, ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն. նմանապէս կապեալք եւ 

երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ ամենեցուն համարելով 

իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ հասարակ փողէին 

յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ յոխորտօրէնս:  (207 / 11) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ 

զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 26) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (212 / 1) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 16) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին վայելչական 

մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 10) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց (237 / 5) 
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  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածից 

(237 / 28) 

  

ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ - 67 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն 

յոյժ զօրութեամբ Գողիաթ կործանէր (40 / 9) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն  (56 / 18) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 16) 

  փորձի գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ (111 / 18) 

  զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր 

զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ 

վճարումն:  (116 / 8) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 15) 

  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, 

բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 12) 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին 

ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 22) 

  ցուցանին զօրութեամբ՝ ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ 

հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 27) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս 

սքանչելի զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 22) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ 

բնական զօրութեամբն, (110 / 26) 
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  Սոցունց՝ գալ ի կատարելութիւն արարչական զօրութեամբն:  (169 / 21) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս  (185 / 27) 

  ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 3) 

  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ 

նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 19) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 26) 

  «Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող 

լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 12) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն  (191 / 26) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 22) 

  այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն 

կրեն հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ 

արարչական զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 14) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 28) 

  եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ 

ձեռին գործ:  (192 / 28) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 6) 
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  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն 

զինուորականացն զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին 

պարապ, աճեցուցանելով զնահատակութիւնս:  (40 / 18) 

  եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց 

եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն 

աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 11) 

  եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի 

հմտութիւն  (100 / 29) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 8) 

  զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 30) 

  եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ 

զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն 

աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 13) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի (82 / 4) 

  եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ 

սովաւ վարին ի պէտս կենցաղոյս:  (238 / 11) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 29) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն 

նախախնամական զօրութիւն  (51 / 27) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ 

արարչական զօրութիւն, (53 / 3) 
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  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 13) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն, վասն զի 

ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք դատեալ 

լինի:  (60 / 12) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն  (83 / 18) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր 

ունին զօրութիւն (144 / 18) 

  օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն (149 / 32) 

եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ դադարեսցեն 

ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն (173 / 9) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 4) 

կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին 

զմտացս պնդութիւն (185 / 21) 

եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս 

դուզնաքեայ զօրութիւն մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս 

գերազանցէ զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 
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  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ 

ազդեցութեանն զօրութիւն յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն 

պարանոցին:  (210 / 17) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն, (213 / 1) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 22) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, (79 / 27) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն 

եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 18) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 14) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, (149 / 30) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 

եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 27) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն (101 / 31) 

  եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 31) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ, զու ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի 

վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել 

զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 
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  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 6) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս 

յայնժամ զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ 

գործ:  (198 / 23) 

  եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 

  

Է         18  (447) 

Է          - 5 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 26;  108 / 26) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս:  (138 / 34) 

  

ԷԳ  - 2 

եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 12) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 8) 
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ԷՆ       - 1 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 

  

ԷՇ       - 1 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  

ԷՋ       - 1 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 4) 

  

ԷՐ  ԱՂԱԳԱՒ  -  4 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 4) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, (94 / 2) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 20) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 13) 

  

ԷՐԷ     - 2 

  յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր ամրութեան 

(214 / 15) 
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ԷՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ 

ցամաքային էութեամբ, (199 / 12) 

Ը         211  (1009) 

  

ԸՂՁԱԼԻ         - 4 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ 

ըստ ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս (75 / 32) 

եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք, աւազականոց զինքն 

կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման մարդկաւ ի 

բնակութիւն:  (86 / 9) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, 

նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս(109 / 12) 

  եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ յարբունս տիոցն են, ամենեցուն 

երեւեալ ըղձալի. (118 / 7) 

  

ԸՂՁԱԿԵՐՏ   - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք  (72 / 24) 

  

ԸՂՁԱԿԵՐՏԵԱԼ        - 1 
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  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց, 

զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 8) 

  

ԸՄԲԱՀԿՈՂ   - 1 

  որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ 

ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն  (139 / 21) 

  

ԸՄԲԵՐԱՆԵՄ - 1 

  ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս 

բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն 

պանծացեալս:  (247 / 19) 

  

ԸՄԲԻՇ           - 3 

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 31) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 12) 

 

ԸՄԲՇԱԿԱՆ   - 2 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 2) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ (150 / 25) 



1874 
 

  

ԸՄԲԱՇԱՄԱՐՏ         - 1 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել (58 / 27) 

 

ԸՄԲՇԱՄՐՑՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ 

կամ յըմբշամրցութիւնս կրթեն  (149 / 31) 

 

ԸՄԲՈՇԽՆԵԼ            - 1 

  յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն 

առաւելութիւն:  (170 / 11) 

  

ԸՄԲՈՇԽՆԵՄ  - 2 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ 

զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի եպերանս:  (244 / 24) 

  

ԸՄԲՈՇԽՆԻՄ           - 1 

  ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 28) 

  

ԸՄԲՌՆԵԱԼ    - 19 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, 

ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս  (80 / 32) 
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  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն 

յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ(82 / 12) 

  ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 16) 

  եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի 

ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 34) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 33) 

  եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 31) 

  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 14) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, (145 / 13) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես 

եւ ըմբռնեալ, (188 / 29) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, (191 / 6) 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն 

առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս  (141 / 6) 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 6) 

յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 14) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 28) 



1876 
 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (91 / 34) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով, այլ զի ընտելակրթեալք 

յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն (135 / 25) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ 

ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր  (207 / 26) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ 

կատարէր յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն 

հանդերձ զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 18) 

 

ԸՄԲՌՆԵՄ     - 4 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա 

դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն զզարամանազանեալն 

համբակ:  (245 / 23) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29) 

  ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 27) 

  

ԸՄԲՌՆԻՄ   -4 

բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 14) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան (188 / 23) 



1877 
 

  Այսոքիկ տեսութեամբք միայն ըմբռնին:  (221 / 17) 

  

ԸՄԲՌՆՈՒՄՆ - 2 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկց (223 / 20) 

  ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ 

զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

  

ԸՄՊԱՀԿԵԼ   - 1 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 6) 

  

ԸՄՊԵԼԻ        - 1 

  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպտտանութիւն:  (200 / 6) 

  

ԸՄՊՈՂ          - 4 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ (146 / 34) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն  (142 / 5) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 21) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն (146 / 27) 
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ԸՆԴ    - 286 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 7) 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ 

գնալ ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 9) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ 

միայն ընդ մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 16) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 9) 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք, ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք 

մարդասիրութիւնք հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 27;  34 / 28) 

  մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս 

(35 / 6) 

  ունելով ընդ ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին 

ծառային, եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 12) 

  ընդ նմին հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ (38 / 14) 

  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ 

հռչակելիք  (38 / 18) 

  եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն (38 / 28) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ, որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ 

զամենայն բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ 

եւ հռչակելի:  (40 / 14;  40 / 14) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 24) 
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  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ 

զանազան ընդ երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական 

ամուսնութեան խոստովանեալ շնորհն (41 / 19) 

  եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց լինին 

առիթք եւ գերութեանց   (42 / 17) 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր 

զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 7) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 16) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 26) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ նմին զներբողականն 

վերաբերեսցէ բան:  (49 / 3;  49 / 4) 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 13) 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, (51 / 28) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 1) 

ընդ նմին եւ թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ 

զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ 

տարեւորականաց զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 7) 
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  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 22) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 8) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից 

(54 / 28) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան  (57 / 16) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 2) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

   զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ մարդկայինս իցէ բնութեան (61 / 24) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 6) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ 

ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 20;  63 / 21) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ 

ամուսնութեամբ  (64 / 2) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 
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  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ 

վայելչանայր  (64 / 25) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ (65 / 33) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8;  66 / 9) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ (66 / 13) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի 

անվայելուչ:  (67 / 21;  67 / 21) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի 

ոչ ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 33) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի 

իշխանութեանդ ընդ մէջ  (75 / 17) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, 

խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 27) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 34;  77 / 34) 

  զի յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 32) 

  որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 
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  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  զոր ընդ ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 3) 

  նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 11) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 17) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ (83 / 20;  83 / 23) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով (84 / 25) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան 

եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ 
հարկանելով զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց 

այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն 

կիրս (89 / 28) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն (90 / 1) 
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  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի 

թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 20) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն (91 / 21) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց (92 / 23) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին 

շնութեան եւ գողութեան (92 / 33) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք, եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային 

բնութիւն, զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 6) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն  (93 / 32) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան, որ սոսկ տրտմելն եւեթ 

ունին զանիրաւացն (94 / 14;  94 / 16) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ 

միայն ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն 

մասանց (96 / 2;  96 / 3;  96 / 4;  96 / 4) 

  ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց 

զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեա 

(99 / 18) 

  կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ առաւել է 

զարմանալ:  (100 / 13) 

որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի հակառակամարտիցն պահանջել 

վարձ, (101 / 3) 



1884 
 

  ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ իշխանութիւն. եւ 

կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն ասացելումն 

(101 / 19;  101 / 19;  101 / 20) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս 

յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային 

Մովսէսի»:  (102 / 1;  102 / 2) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 8) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն  (108 / 9) 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (112 / 23) 

ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 4) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 18) 

  եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 3) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ  (116 / 15) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն (117 / 17) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 18) 
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  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք 

առդատել ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 9;  119 / 11) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ 

յարամնալով ընդ մարդկան:  (120 / 2;  120 / 5) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 7) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 21) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ 

ոչ ընդ ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի 

(120 / 28;  120 / 29) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով 

սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել 

կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 18) 

  ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի 

բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 7) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի փառաւորութեամբ, լի 

արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ 

ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն 

պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 31;  123 / 31) 
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  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 32) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի  (129 / 7) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ  (130 / 16) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

   բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (131 / 1) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 16) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 4) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս 

վայրք ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի 

բանաւոր կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 18;  139 / 18) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ (139 / 26) 

  իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի 

(140 / 5) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ 

ոչ ընդ ումեք:  (140 / 9;  140 / 10) 
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  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 18) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զս (145 / 16) 

  որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս  (146 / 3) 

զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք 

(146 / 19) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան 

(147 / 13) 

  վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 31) 

  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց 

(149 / 4) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 1) 

  եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս  (150 / 13) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք, (150 / 28) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

(151 / 1) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 5;  153 / 5;  153 / 6;  153 / 6) 

  քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 18) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 16) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 
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  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս 

կանխելն ընդ առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով 

պատարագին (156 / 8) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն 

(156 / 21) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգի ընդ համարով (158 / 27) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս 

զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 25) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ 

պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ 

կարեաց նեղութեանն (162 / 26) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 4) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ 

(164 / 32) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն  (167 / 16) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 29) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն (170 / 1;  170 / 1) 
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  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 15) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան (172 / 24) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, (173 / 7) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, (175 / 9) 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

  արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս եւ զխորհրդոցն 

տեսութիւն:  (181 / 14) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 23) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի 

(182 / 22) 

  այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ աթենացիսն յաղագս 

Կղէովնի:  (185 / 3) 

ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 9) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան 

եւ ընդ ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ 

տատասկի բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող 

զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս 

հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 25;  187 / 26;  187 / 27) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 
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  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել, (188 / 16) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (188 / 31;  189 / 1) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն 

եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 27) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս, ընդ կիտադրեալն յաղթութիւն  (192 / 4;  192 / 5;  192 / 7) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 10) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ  (194 / 11) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, փութացայ արհամարհել զի 

մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ զաշխարհականսս. եւ միանգամայն 

անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական լուսաւորութեանն 

(195 / 29;  195 / 31) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12;  196 / 13;  196 / 13) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 16) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 18;  196 / 20) 
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  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 21) 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն (197 / 7) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր 

կոյս ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 19) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն 

գոյացութեան ընդ ենթարեգակամբս:  (198 / 33) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8;  201 / 9) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօքլ:  (203 / 10) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն  (203 / 15) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 31) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան. (204 / 18) 



1892 
 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 1) 

  եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, 

այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ 

շարժէր, սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ 

անդէն ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 17;  206 / 22) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց 

եւ ընդ հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27;  206 / 27) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 33) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 3) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր 

(207 / 25) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին  (208 / 4) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ 

մախաղ ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես 

մինչեւ ի հեղեղատ (210 / 7) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս 

յուղիղն (210 / 14;  210 / 15;  210 / 15) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 14) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 
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այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն (212 / 5) 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին 

զամանսն (212 / 21) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք 

բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին, մինչ զի 

ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ 

զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 26;  212 / 28) 

  եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ  (213 / 15) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես 

արտաքս ընդ դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ 

բազմութիւն մարդկան  (214 / 2) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, 

այլեւ ընդ գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, 

մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 3;  214 / 4;  214 / 4;  214 / 6) 

առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան հատուցանել 

զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն(216 / 18) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք 

բարունակացն ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 14) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար 

երկրագործին, ընդ նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն. 

զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց. զի 

աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ իւրաքանչիւր 

ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 5;  218 / 10) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 
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խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 15) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւն  (220 / 25) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ 

զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ 

հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել (223 / 19) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 30) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 5) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 15) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք. ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք, եւ 

որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 14;  226 / 16;  226 / 17) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 9;  227 / 10) 
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  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 13) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս  (228 / 8) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 26) 

զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ (229 / 11) 

  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրագործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 21) 

  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել (232 / 9) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 13) 

  եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս պայծառանայ 

վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ 

վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (233 / 10;  233 / 12) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա 

եւ ընդ երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց, որոց մրցմունք 

դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ ըստ 

ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք, որովք 

մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել 

արիացուցանէ:  (235 / 16;  235 / 16;  235 / 17) 
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  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 21) 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 16) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք (241 / 5) 

  եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս 

մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն 

կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ կուսէն (241 / 27) 

յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն վերաբերէի բուսակս ի 

կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 18) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս 

գեղապարեսցես ընդ երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն 

ճեմարանի:  (247 / 15) 

  ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  

ԸՆԴԱՌԱՋ     - 1 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ 

բերկրանօք ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով 

զմնացականն եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 11) 

  

ԸՆԴԱՍՈՒՆ    - 1 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ 

սպասաւորի  (174 / 1) 
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ԸՆԴԱՐՁԱԿ   - 1 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, 

այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 12) 

  

ԸՆԴԱՐՁԱԿԱՁԵՌՆ  - 1 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ, 

ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով ընդարձակաձեռն նուէրս (85 / 28) 

  

ԸՆԴԱՐՁԱԿԵԱԼ        - 1 

այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք 

զնոցին մեծութիւնս  (163 / 14) 

ԸՆԴԱՐՁԱԿԵՄ          - 1 

  զի կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն 

դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 28) 

  

ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն,  (171 / 7) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 12) 

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ 

արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 5) 
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ԸՆԴԴԷՄ        - 305  32 է /Բնագրից ստուգել/ 

  եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց 

զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 34) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, այլ թողեալ 

զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք (86 / 8) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ  (86 / 32) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է (88 / 18) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 31) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ  (114 / 29) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 23) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ 

զմահ, ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ 

գլուխ ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ 

է:  (153 / 17) 
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  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս 

նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութեն 

(162 / 16) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 

   որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ 

բարձրութեամբն  (181 / 27) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի 

յարուցանել ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց 

ելով՝ ընդդէմ աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ 

տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու 

զստուգութիւն. եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի 

դիպուածոյ ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 9) 

  եւ այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 27) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի 

քան զաղտաղտն գտանել անպտտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն 

յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն 

աղբերաց:  (200 / 7) 

  եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ:  (222 / 22) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 27) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 17) 
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  ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ 

համարձակել:  (231 / 12) 

  եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ թշնամեաց (236 / 16) 

  որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ 

բարւոյ:  (237 / 18) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն 

եւ զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 26) 

զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս 

առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք (202 / 31) 

  եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել (77 / 23) 

  զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ վթարէ, այլ եւս 

քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ  (150 / 8) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱԲԱՆԵԼ     - 1 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 
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ԸՆԴԴԻՄԱԿ   - 4 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն   (106 / 24) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 12) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի 

վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես (30 / 26) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

ԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏ       - 5 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի (54 / 17) 

  բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 29) 

  թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի 

սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս   (187 / 12) 

  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ (81 / 10) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս (105 / 19) 
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ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ 

երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 19) 

  

ԸՆԴԴԻՒՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն (208 / 19) 

  

ԸՆԴԵԼԱԿՐԹԵԱԼ     - 1 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  

ԸՆԴԵԼԱԿՐԹԻՄ       - 1 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի. եւ անդուստ 

մինչեւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն պահել:  (110 / 17) 

  

ԸՆԴԵԼԱԿՑԵԱԼ         - 1 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս 

  (61 / 27) 

  

ԸՆԴԵԼՈՒԶԵԼ            - 1 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել (225 / 15) 

ԸՆԴԵԼՈՒԶՈՒՄՆ       - 1 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 20) 
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ԸՆԴԷՐ           - 4 

  «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս. եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ 

մարդկան եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 3) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 16) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 22) 

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  - 15 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան 

գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի 

եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն 

ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 16) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն (128 / 21) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել 

վատափառութիւն ընդհանուր համբաւեալ  (134 / 1) 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար 

լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 



1904 
 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի 

մերձաւորութիւն ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն 

ընտանեցուցեալ:  (169 / 19) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 14) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ 

բաղձալի արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 28) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, (33 / 19) 

  յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել 

անուն  (240 / 29) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 15) 

բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 21) 

  

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ        - 1 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է 

բնակութեան  (104 / 6) 

  

ԸՆԴՀԱՏ        - 2 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 27) 
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  մինչ զի ոչինչ ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր 

նկարագրել  (180 / 22) 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱԾԵԱԼ  - տե՛ս ԸՆԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱԾԵԼ- տե՛ս ԸՆԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱԾԵՄ - տե՛ս ԸՆԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ԱՐԿԱՆԵՄ- տե՛ս ԸՆԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԸՆԴ ՄԻՏ ՀԱՐԿԱՆԵՄ - տե՛ս ԸՆԴ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԸՆԴՈԾԻՆ     - 3 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր  (35 / 12) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ (203 / 17) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք  (203 / 11) 

ԸՆԴՈՍՏՈՒՄՆ          - 1 

  եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել 

(214 / 23) 

 

 



1906 
 

ԸՆԴՈՍՏՈՒՑԵԱԼ      - 1 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 3) 

  

ԸՆԴՈՍՏՈՒՑՈՒՄՆ    - 1 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հարկաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, եւ ի կատարել այսորիկ 

բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 4) 

  

ԸՆԴՈՒՆԱԿ    - 8 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 11) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած (123 / 27) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան 

լինել ընդունակ (139 / 28) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի 

պայծառակացրդիցն ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ 

բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 14) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ 198 / 30) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունակ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ 

համարձակել:  (231 / 12)           

Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի (236 / 8) 
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  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն՝ որք թէպէտ եւ երկայնագոյն 

ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն 

կորստեան:  (37 / 14) 

ԸՆԴՈՒՆԱՅՆ  - 2 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 31) 

 

ԸՆԴՈՒՆԱՅՆԱՋԱՆ   - 1 

  այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս 

եւ յընդունայնաջան վաստակս  (149 / 33) 

ԸՆԴՈՒՆԵԼ     - 23 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս, եւ զնոյն գովել եւ ընդունել  (33 / 17) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (46 / 33) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց(75 / 22) 

  փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 19) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման (90 / 21) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 21) 
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  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

  ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 25) 

  մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց, (134 / 9) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 13) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն:  (227 / 21) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ 

պատաղելոցն ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց 

չարապատահ դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս 

զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 13) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, 

յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ 

(136 / 15) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 24) 
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  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս:  (234 / 14) 

զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, 

եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 19) 

  

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ  - 2 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար 

ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն   (106 / 23) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով  (180 / 30) 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՑ           - 1 

  զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 18) 
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  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն յանկարօտ 

պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

  շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 5) 

  բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ 

պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն 

խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 
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  որժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի անուանակոչութիւն(246 / 14) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան 

(220 / 22) 

  որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ 

մեծարգին ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 15) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 20) 

  ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն  (143 / 22) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն (157 / 29) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 26) 
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զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան 

շնորհի ընդունող:  (186 / 21) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն 

սրբոյ ընդունող  (197 / 12) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու 

սմա ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ 

ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան 
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վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն 

(104 / 35) 

  որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 7) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու 

շահս ընդունողացն:  (180 / 11) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունողս եւ ողջախոհ այսու  (157 / 1) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 12) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 30) 

ԸՆԴՈՒՆՈՒՄՆ           - 1 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 
յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս  (243 / 15) 

  

ԸՆԴՎԱՅՐԱՅԱԾ       - 1 

  զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ 

աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն, եւ յարմարական 

ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի յոյժ եւ օգտակար 

հաւատստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 22) 

ԸՆԴՎԶԵԱԼ    - 1 

  ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 15) 

  

ԸՆԴՎԶԻՄ     - 1 

  այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց 
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 (52 / 12) 

ԸՆԹԱԴՐԵԱԼ - 1 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 

ԸՆԹԱԴՐՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 4) 

 

ԸՆԹԱՆԱԼ      - 1 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 16) 

  

ԸՆԹԱՆԱՄ     - 4 

  ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք (110 / 2) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս  (162 / 6) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել, եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն 

իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ 

կամեսցին, ընթանան:  (171 / 6) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն 

սիրելութիւն ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 23) 
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ԸՆԹԱՑ          - 7 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 32) 

   նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն 

ըստ ընթացից օդոյն 

(149 / 2) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա 

անսխալն ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս  (199 / 27) 

  փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն 

միանգամայն զանհասութեան ընթացիցն:  (215 / 1) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  

ԸՆԹԱՑԵԱԼ   - 1 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագոյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի 

յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի 

վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 11) 

  

ԸՆԹԱՑՔ        - 6 

  զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել 

զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  ՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս 

ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր 

խորհրդոց:  (188 / 11) 
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  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի 

բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի 

քաջարութեանն կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն 

Աբրահամ  (201 / 21) 

  զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք (225 / 5) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց 

թեթեւութեամբն ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

  

ԸՆԹԵՌՆՈՒՄ - 2 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյ 

(99 / 1) 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով 

զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ 

մատամբ:  (99 / 8) 

  

ԸՆԹԵՐՑԱՍԷՐ          - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն 

հոգեպատումս, ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս 

բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն 

պանծացեալս:  (247 / 18) 

  

ԸՆԾԱՅ          - 6 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 17) 
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  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս  (78 / 24) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ 

բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 30) 

զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց 

պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

  

ԸՆԾԱՅԵԱԼ   - 1 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին 

միայն ընծայեալ մատուցանէ զօգնականութիւնս, այլեւ յորժամ արհեստիցն 

պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն(76 / 3) 

 

ԸՆԾԱՅԱՏԱՐ            - 1 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն (85 / 22) 

 

ԸՆԾԱՅԵԼ      - 6 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին 

ստին ընծայել:  (65 / 32) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով 

պատարագին  (156 / 8) 
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  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն  (217 / 9) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց  (217 / 24) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի 

յաղագս ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ 

լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 26) 

  

ԸՆԾԱՅԵՄ     - 3 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն 

պտղոյ ընծայեցին ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 16) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 10) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 13) 

  

ԸՆԾԻՂԵԱԼ   - 1 

  իբրու ի մեռելութենէ իմն կենդանացուցանել կամելով 

զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ զամենայն բուսոցն բերս, 

բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 12) 

  

ԸՆԾԻՒՂԵԼ    - 1 

  յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք (200 / 11) 
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ԸՆԾԻՒՂԵՄ   - 1 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  

ԸՆԾԻՒՂՈՒՄՆ           - 1 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն  (138 / 17) 

  

ԸՆԿԱԼԵԱԼ     - 18 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն 

կրից ընկալեալ զանունն:  (65 / 29) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28) 

  յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 19) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ 

պատահումն ընկալեալ՝ գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 10) 

 եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 11) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ 

յամենեցունց ընկալեալ արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր 

կենդանեացդ դասակս, օգտութեան աղագաւ:  (120 / 7) 

  ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ 

յարեգակնայինդ ընկալեալ շարժմանէ զրկութիւն (138 / 18) 
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  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական (143 / 3) 

  իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ 

թաղմանն:  (158 / 32) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 13) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն 

առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 25) 

  Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ (194 / 15) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 9) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 12) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 10) 

  

ԸՆԿԱԼՈՒՄ     - 8 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 2) 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց (228 / 1) 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի (110 / 16) 
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  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս (113 / 2) 

  նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ 

ճշմարիտ ասացեալս (121 / 29) 

  թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած (233 / 4) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն 

դւրովանացն ընկալցի մրցանակ:  (63 / 9) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն  (60 / 11) 

ԸՆԿԵՆՈՒԼ     - 7 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն 

զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 

  առնլով զյաղթանակ աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս 

յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 10) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14) 

  զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով 

ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին 

վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 1) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ 

զիրաւացին զընկենուլ դատաստան (74 / 14) 

  

ԸՆԿԵՆՈՒՄ    -7 
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  մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս  (91 / 18) 

            

խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան, (144 / 19) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու (145 / 10) 

              Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն 

եւ կամ երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր 

երկչոտութեան, ընկենու յանարութիւն:  (145 / 15) 

Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին ջահս 

(212 / 31) 

  , այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ 

յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 20) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 16) 

  

ԸՆԿԵՐ           - 6 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ 

անկողինս ընկերի  (72 / 30) 

  «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել  (73 / 14) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 20) 
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  որ թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն (77 / 9) 

ԸՆԿԵՐԱԿԻՑ - 1 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք  (225 / 4) 

ԸՆԿԵՑԵԱԼ    - 3 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 15) 

  եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  

ԸՆԿԵՑԻԿ      - 3 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս 

(91 / 17) 

  անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  

ԸՆԿԵՑՈՒՄՆ  - 2 

  եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի 

բաց ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ 

գործն յաջորդի:  (94 / 20) 

  

ԸՆԿԼՈՒԶԱՆԵԼ         - 1 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 18) 
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ԸՆԿՂՄԵՄ     - 1 

  տագնապեն զիս երկունք աղիտից, եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի 

կորստեան վայր:  (246 / 22) 

  

ԸՆԿՂՄՈՒՄՆ - 4 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ 

գազանացն վատնումն  (197 / 8) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն 

տիրէր   (207 / 26) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 21) 

  

ԸՆԿՃԵԱԼ      - 1 

եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն (210 / 12) 

  

ԸՆԿՐԿԵՄ      - 1 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 22) 

  

ԸՆՁԵՂԻՄ /ԸՆՁԻՒՂԻ՞Մ/    - 1 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, 

որ ընձեղին յերկրէ (141 / 14) 
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ԸՆՁԵՌԵԱԼ    - 6 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր 

քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 3) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. (61 / 12) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 36) 

բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն 

հմտութեան ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի 

բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  

ԸՆՁԵՌԵԼ      - 6 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 33) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն 

յաւէտ ընձեռել շահս  (80 / 6) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ (182 / 14) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս,  (36 / 32) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ 

համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ իշխել իբրու 

ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 13) 
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  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի 

զգրաւորականն ընձեռելով գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  

ԸՆՁԵՌԵՄ     - 12 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս «ո՞րչափ 

իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. այսքան գոլ 

զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 17) 

զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 17) 

  ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս  (50 / 34) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն  (166 / 32) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն,:  (176 / 30) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 17) 

  բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ,  (130 / 11) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 27) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս  (170 / 13) 

  եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 12) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն  (244 / 16) 

  արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն 

առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 
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ԸՆՁԻՒՂԵՄ   -  1 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 20) 

  

ԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ        - 8 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 26) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ 

պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան (233 / 10) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 28) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք (174 / 26) 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ 

իւրն ընչեղութիւն»:  (46 / 32) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն 

եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 19) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով 

զաւարիցն ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր 

կենդանեացն եւ զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  

ԸՄՊԱՀԿՈՂ   - 1 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ 

եւ զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 6) 
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ԸՄՊՈՂ                                                         - 1 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն (145 / 17) 

  

ԸՆԴԴԻՄԱԿԱՑ          - 1 

յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  

ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ 

իրաց զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեան տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  - 1 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ        - 1 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք  (135 / 32) 

  

ԸՆԴՀԱՆՐԱՏԱՐԱԾ  - 1 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 21) 
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ԸՆԿԵՑԻԿ      - 1 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

  

ԸՆՏԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց 

եւ ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 7) 

  

ԸՆՏԱՍՆՈՒՆԴ           - 1 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ 

ընդ ընտասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան (120 / 29) 

  

ԸՆՏԱՆԱՆԱՄ  - 1 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն  (197 / 6) 

  

ԸՆՏԱՆԵԲԱՐ - 2 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, (164 / 24) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  

ԸՆՏԱՆԵԳՈՅՆ          - 1 



1928 
 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի 

պահելոյ:  (158 / 26) 

  

ԸՆՏԱՆԵՆԱԼ - 2 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն (163 / 22) 

վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 23) 

  

ԸՆՏԱՆԵՑՈՒՑԵԱԼ    - 1 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 20) 

  

ԸՆՏԱՆԻ        - 10 

  առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա բոլոր 

պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ զօրաց:  (81 / 13) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

  այնպէս իբր ընտանի եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի (137 / 10) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա 

բաղդատեսցուք  (146 / 19) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 8) 
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  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից 

յուղարկին յընտանեաց, (151 / 24) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 5) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 11) 

              

ԸՆՏԵԼԱԿԱՆ - 1 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ 

կամ զընտելականն մերձաւորութիւն  (120 / 22) 

  

ԸՆՏԵԼԱԿՐԹԵԱԼ     - 3 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա (77 / 34) 

  այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն 

հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 25) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 

  

ԸՆՏԵԼԱՍԷՐ  - 1 

  յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն (119 / 21) 
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  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 9) 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  

ԸՆՏԵՂԱԿԱՑ - 1 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան 

վասն ընտեղակաց խամութեանն շղթայից  (150 / 2) 

  

ԸՆՏԻՐ           - 7 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 22) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 21) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 32) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն 

զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 9) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն 

յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն  (205 / 30) 
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  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  

ԸՆՏՐԵԱԼ      - 9 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ (80 / 15) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 7) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 24) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ 

կատարելական ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 21) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (183 / 1) 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ հաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 
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  ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն  (203 / 21) 

  եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ այսր անդր 

զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց  (218 / 7) 

  

ԸՆՏՐԵԼԱԳՈՅՆ        - 1 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան (229 / 5) 

  

ԸՆՏՐԵՄ        -3 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն (125 / 26) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն 

զօրանայ, ընտրեաց զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն 

յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութեն (179 / 19) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  

ԸՆՏՐՈՂ        - 1 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

  

ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ          - 1 

  անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են 

զարմանք:  (114 / 3) 
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ԸՆՏՐՈՂՈՒԹԻՒՆ      - 1 

հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար 

մտաց ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս (242 / 7) 

 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ  (226 / 8) 

  

ԸՆՏՐՈՒՄՆ    - 2 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 30) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 

 

ԸՌԻՇՏ          - 1 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 24) 

  

ԸՍՏ    - 301 /հաշվել/ 297 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր  (32 / 32) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 
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  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն 

իշխանութիւն  (39 / 11) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն  (39 / 13) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ (41 / 29) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս (42 / 19) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ ոմանց 

իմաստագոյն բնախօսութեանն (42 / 25) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ միոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է 

հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ 

խաղաղանալ  (51 / 1) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 1;  52 / 3) 

  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 29) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ 
միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 
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  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 4) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ 

վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (55 / 30) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն (56 / 17) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 34) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 29) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն (70 / 8) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 13) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 19) 

  որ ըստ բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 4) 
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  արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 19) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն 

յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 31) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն 

կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32;  75 / 32) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով 

յախտից  (76 / 25)        

Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 14;  78 / 14) 

  որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ 

իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 18) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից  (80 / 5) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 19) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 31) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 19) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 2) 
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  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ  (83 / 24) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 19;  84 / 22) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն 

լեալ կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի 

խնամելն միանգամայն եւ յաճեցոուանել, զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի 

ոչ չափաւորապէս եւ օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 10;  85 / 13) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, այլ թողեալ 

զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք (86 / 9) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ 

(87 / 32) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 14;  88 / 15) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, (88 / 32) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 1) 

այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 6) 
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  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր 

արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 8) 

  Եւ զայլսն մի ըստ միզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն, ո՜վ քաջքդ, (93 / 22) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ պատճառին (95 / 11) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 22) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասց (96 / 13) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն 

լինել ըստ սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն 

թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի 

բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 23;  96 / 24) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 4;  98 / 4) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ 

հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի (98 / 21) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան 

(99 / 19) 

  ապա եւս սքանչելի զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ 

ժամանակացն:  (99 / 22) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 
ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 6) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր 

պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր 

զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, 
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որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն 

ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 21;  101 / 25) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի 

դէմսն, եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 5) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, 

բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 11;  102 / 12) 

   թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով 

տեղւոջ ըստ բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 5) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ 

արժանաւորապէս ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ 

զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն 

հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ 

անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի 

ախտաւորութիւն:  (103 / 21;  103 / 23;  103 / 24) 

  սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն մասանց, 

(103 / 31) 

  եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (104 / 3) 

հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ 

տնկոյս կալուածոց:  (104 / 14) 
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որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցման (105 / 7) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 23) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն (106 / 8) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10;  106 / 11) 

  զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն 

եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 29) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել 

հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 1) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 15) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ 

եւ ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս 

ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ 

կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ 

միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ 

գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (107 / 32;  108 / 1) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 
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այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 4) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ 

(109 / 34) 

  հարկ է եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ 

գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան 

թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

  փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 12) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ այնգունակ 

ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս (114 / 25) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն 

առին արքն, եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ 

եկելոցս, որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ 

ցայժմ ըստ անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին 

զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 11;  115 / 13) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ 

(115 / 24) 
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  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 29) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34;  115 / 34) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 19) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 23) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի:  (117 / 4) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն 

ինչս:  (117 / 11) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 18) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 27;  119 / 28) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  եւ լի բոլոր մասանց հաւասարութեամբ. եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին 

բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ 

ասացեալս  (121 / 28) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 22) 
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  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի (123 / 2) 

բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 5) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 23) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին (127 / 16) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն  (128 / 4) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ 

դժնեայ ըստ նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 20) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի  (129 / 6) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար 

խոհականութեամբ ըստ իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան 

կենդանեացն զգոյացութիւնսն,  (130 / 3) 

  վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 
միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի  (131 / 1) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 6) 
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  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 2) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ 

ծայրս, ըստ երջանիկ մարգար, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 28) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ 

ոչ ըստ անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով  (133 / 20) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 
ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք 

զանազանութեան ըստ գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր 

սովորականն յայտնեալ ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9;  135 / 10) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 19) 

  յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ 

եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ 

ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 24) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին 

մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 29) 
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  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս (137 / 19) 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, 

(137 / 32) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող 

թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 18) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց  (139 / 8) 

  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն (139 / 22) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան 

եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն 

լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 27;  139 / 28) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8;  140 / 9) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ 

սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 20) 

  քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք 

(140 / 28) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել 

զսա ըստ կարի:  (142 / 11;  142 / 12) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 33) 
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  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ (143 / 34;  144 / 2) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, (144 / 17) 

  վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ (146 / 8) 

  եւ ոչ կարիցեմ ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել 

ի բնաւ մասանց:  (148 / 1;  148 / 1) 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել 

զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն (149 / 2) 

  որում ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք (150 / 17) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ 
ինքեան խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ 

գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 8) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան (151 / 27) 

վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, 

եւ ըստ իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 6) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20) 
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  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 5) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու 

ոչ ըստ աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի 

ջերմութիւն, բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած (158 / 14) 

  միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին  (159 / 1) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ չարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 11;  161 / 12) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 9;  163 / 11) 

զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 31) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 18) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ 
միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատ  (166 / 10) 
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  ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է (166 / 16) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ 

ամենեցուն ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ 

շնորհ  (167 / 17) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 5) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ 

մատերից, ըստ աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի 

սմին ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 11;  168 / 12) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

զսեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 2) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք   (170 / 22) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն 

զուգել ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս, եւ զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 3) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 14) 

  զիւրսն լիով եւ ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն 

պէտս  (173 / 28) 

  որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 5) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 
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զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի 

գործն  (176 / 27) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի   (176 / 30) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ռյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 31) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 13) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ 

առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 18) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց 

(181 / 26) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ 

ստուգեալ պատմեն:  (183 / 1) 

անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ 

այլուր ըստ մեծանուն ճոխութեան տնկոյս (183 / 8) 

  եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն 

յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան 

(189 / 27;  189 / 28) 

որ հանապազ ըստ առաքինութեանն զբարեզարդութեան փոխանորդէր 

փառս:  (189 / 34) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի (192 / 12) 

  զի կատարեսցին ըստ սորին ուխտադրութեան խորհադրեալ  (192 / 16) 
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  ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 12) 

եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ 

կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն   (198 / 28) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, եւ 

էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 10;  202 / 13) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 3) 

ոյք էին պատրաստք եւ պնդակազմք ըստ ամենայնի պատերազմողացն 

օրինի  (203 / 12) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան, ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք, 

այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն, յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն. զոր եւ 

տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան 

թէ ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի 

իրագործութիւն:  (203 / 32;  204 / 1;  204 / 4) 

  արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 13) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան 

օրինի   (204 / 16) 

ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան (205 / 1) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 
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  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին (205 / 20) 

եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր 

(206 / 14) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին 

Մովսէսի ըստ իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ 

փողոց եւ ընդ հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 24;  206 / 26) 

  ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ (207 / 12) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ 

կարեմ ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 10) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս 

իրին ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն 

(211 / 9) 

  եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 21) 

  ՝ քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն 

այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր 

ծառոց ըստ սովորութեան թշնամեաց խամրացուցանելով (212 / 11) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի 

(215 / 4) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող (216 / 15) 
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  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուածով՝   (216 / 29) 

ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 31) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով 

բաժանէր ըստ իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն (218 / 14) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 20) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ 

լուծումն ըստ կարողութեան:  (222 / 7) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 6) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն  (223 / 12;  223 / 12) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 9) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝  (224 / 31) 
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  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք, զի զիւրեանց 

արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի ծննդոցն բարս. որպէս 

զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն 

գտանիցին:  (225 / 5;  225 / 7) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ  (225 / 9) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, 

եւ ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ 

այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 31;  226 / 1) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք (226 / 3) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին. զի որպէս ումեքն ի 

քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. ուստի եւ ի սմա նախ՝ 

որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ 

լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս 

յինքն ձգեալ, իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ 

նմանապէս առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն, ուստի եղիցի 

այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ հարազատաբար 

ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 17;  228 / 21;  228 / 22) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 22) 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ 
ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ 

իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ 

արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն 

յածմունս ըստ ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22;  234 / 22) 

ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ 

գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի 

հանդէս շահից արանցն վաստակոց  (235 / 4) 
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  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք 

(235 / 19) 

  եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ 

ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս (236 / 17) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 13) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, (240 / 6) 

  ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն, (240 / 30) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 25) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն,  (241 / 27;  241 / 29) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 26) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք 

թեւահերձացն ըստ իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս 

լոգարանացն (248 / 11) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 10) 
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  եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 30) 

որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն 

արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 18) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 28) 

  

ԸՍՏԳՏԱՆԵԼ - 1 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն 

բամբասեցելոյն ըստգտանելով:  (71 / 16) 

  

ԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ          - 3 

ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն 

լինել ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 14) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն, (241 / 29) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 20) 

  

ԸՍՏԳՏԱՆՔ   - 1 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  

ԸՍՏՈՒԳԵԼԻ  - 1 
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  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ (158 / 29) 

  

Թ        201  (793) 

  

ԹԱԳ    - 3 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան 

առցէ զթագից աստիճան:  (248 / 10) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին 

(65 / 3) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐ      - 47 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր,  (35 / 19) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր  (46 / 26) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 26) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, 

խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 
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  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի 

ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (173 / 27) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր (186 / 27) 

  եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ 

կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք 

հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք 

ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (41 / 33) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 13) 

թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 20) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 16) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն 

հերքէր թագաւորաց:  (115 / 5) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 17) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (45 / 33) 
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  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար ահա 

զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 32) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն 

իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 19) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 

  զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց  (82 / 33) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ  (68 / 33) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ 

յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 24) 

  զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 18) 

  խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 1) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն 

տանին վարկ:  (34 / 18) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, եւ 

տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն անասնոց 

անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 31) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

  Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36) 
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  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն 

էր թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 34) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս (97 / 28) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից,  (97 / 34) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 5) 

  եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ 

առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել 

զամբարշտութիւն թագաւորին,  (157 / 18) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ, որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի 

նահատակադիրն Աստուած, համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի 

վերայ ամենայն հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 21) 

   որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ 

մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 6) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց 

ամենաբարի թագաւորն (160 / 20) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, եւ զլիդացւոցն յաջորդէր 

իշխանութիւն:  (63 / 25) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել:  (68 / 20) 
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  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 13) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 23) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ թագ 
աւաորսն երեւելագոյն (85 / 22) 

  

  

ԹԱԳԱՒՈՐԱԲԱՐ        - 1 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ 

զուարճանայի թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 15) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ          - 2 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 12) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի 

մատուցանէ  (109 / 34) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆ        -11 

  իբր օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն 

ստորակաց լինելութեանցս:  (51 / 30) 
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  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդար (56 / 28) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս 

պարգեւեցաւ  (113 / 8) 

ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, 

ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ 

մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ 

յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 30) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 29) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 11) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս  (110 / 6) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 33) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ 

ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ 

յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի 

եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր (206 / 18) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐԵՄ - 1 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ 
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յառաջագոյն ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ 

տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, որք ոչն կարէին 

հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ բարբարոսացն, եւ 

գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ 

մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 26) 

  

ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 9 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք 

պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն եւ քահանայութեամբ (204 / 9) 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (34 / 1) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ 

պատիւ թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ 

գանձուցն գիտել զշտեմարանս  (34 / 9) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարճացեալ վայելչանայր 

(64 / 26) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն 

զարմ թագաւորութեանն ցուցանել ժառանգաւոր (68 / 3) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 7) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 29) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին 

(65 / 5) 
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ԹԱԳՈՒՀԻ      - 2 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն. որոյ եւ մանաւանդ կանանց 

առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի 

փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 12) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն (63 / 24) 

  

ԹԱԹԱՒՈՒՉ   - 5 

  եւ զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք (61 / 7) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի տոհմայինս (50 / 8) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն. 

առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին 

եւ թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 7) 

  

ԹԱԽԱՆՁԱՆՔ           - 1 

  զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց  (78 / 10) 
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ԹԱԽԱՆՁԵԼ  - 1 

եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն 

արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 23) 

  

ԹԱԽԱՆՁԵՄ - 1 

  որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին փրկութեան:  (76 / 29) 

  

ԹԱԽԻԾ         - 1 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ (32 / 29) 

  

ԹԱԽԾԱԴԷՄ - 1 

  եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի (112 / 26) 

  

ԹԱԽԾԱԿԱՆ - 1 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  

ԹԱԽԾԱՆՔ    - 2 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 10) 
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ԹԱԽԾԵԱԼ    - 1 

  հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, արգահատելի 

որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր հայեցեալ, եւ 

այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 21) 

  

ԹԱԽԾՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր  (87 / 33) 

  

ԹԱԿԱՐԴ        - 3 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 19) 

կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս (214 / 8) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 15) 

  

ԹԱՂՈՒՄՆ      - 6 

որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան (151 / 27) 

  զի եւ թաղման անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ 

անկեալս:  (208 / 29) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 
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մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 33) 

համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել 

եւ պատանաց:  (90 / 14) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 11) 

  իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ զզարմանալի 

ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 33) 

  

ԹԱՆԱԼ           - 1 

  պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ 

զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  

ԹԱՆՁՐԱՀՈՂ            - 2 

  ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ զխոշոր 

սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 29) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  

ԹԱՆՁՐԱՄԱԾ           - 1 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 32) 

  

ԹԱՆՁՐԱՏԱՐԱԾ      - 1 

  Ո՜ խաւար թանձրատարած կորացուցիչ երկադիտակս 

զգայարանցս:  (245 / 4) 
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ԹԱՌԱՄԵՑԵԱԼ          - 1 

  եւ  որպէս ի  վերայ հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն 

բանակի (203 / 19) 

  

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 12) 

  

ԹԱՐՇԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 1 

  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ 

աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 27) 

  

ԹԱՐՑ - 3 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի 

տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 13) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն (92 / 1) 

  

ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ           - 1 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 11) 
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ԹԱՓԱՌԱՆՔ  - 1 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս 

սգոյ թափառանաց (78 / 11) 

  

ԹԱՓԵԱԼ        - 1 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով 

յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 13) 

  

ԹԱՓԵԼ          - 2 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  

ԹԱՓԵՄ         - 3 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 24) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ 

հանդերձ թափէր հարազատաւն:  (35 / 15) 

  

ԹԱՓՈՐԱԿԱՆ           - 1 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 1) 
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ԹԱՓՈՒՐ        - 8 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ (91 / 7) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ 

եւ թափուր յընչիցն օգնականութենէ (128 / 11) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական սպանութեան եւ 

ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 20) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 10) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 11) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտ (34 / 32) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ (46 / 7) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 2) 

  

ԹԱՔՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել 

եւ թաքուցանել  (215 / 29) 
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ԹԱՔՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից,  (97 / 34) 

  

ԹԵԶԲԻԱ        - 1 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  

ԹԵԹԵՒԱԳՈՅՆ          - 2 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 34) 

  ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս 

այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 30) 

  

ԹԵԹԵՒԱՇԱՐԺ         - 3 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 
թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 
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  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 14) 

  

ԹԵԹԵՒՈՒԹԻՒՆ        - 4 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ 

զփոյթս  (171 / 3) 

  յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն 

անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 10) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ 

դիւրախաղաց թեթեւութեամբն ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն 

ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  

ԹԵՐԵՒՍ         - 42 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 1) 

թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն (39 / 14) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 1) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն (47 / 33) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ 

(50 / 21) 
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  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի 

ոք թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 16) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն (73 / 16) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըմտ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից 

(76 / 25) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, 

որ թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն (77 / 8) 

  այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 32) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 20) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են (86 / 2) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ 

կամաւ  (86 / 31) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց  (89 / 26) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս 

(91 / 32) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 
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  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ  (106 / 12) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին 

«զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 30) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ (122 / 8) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, 

որ թերեւս կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 12) 

  թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 30) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, 

եւ թերեւս հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 16) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 28) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 16) 

  թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն 

պատրաստեցի:  (162 / 23) 
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  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 1) 

  թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն վասն 

բարետոհմութեանն (188 / 6) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 4) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց (193 / 8) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, (195 / 7) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 4) 

   թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք  (241 / 23) 

  

ԹԵՐԻ - 1 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն (110 / 4) 

  

ԹԵՐՈՒԹԻՒՆ - 2 

թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն ընդդիմամարտն 

գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար 

կենացն անմահագունից յօրինուածս (187 / 11) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն 

(138 / 28) 
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ԹԵՒ    - 1 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (149 / 3) 

  

ԹԵՒԱԲՈՅՍ    - 1 

եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն 

իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, 

ընթանան:  (171 / 5) 

  

ԹԵՒԱԾԵԱԼ   - 1 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ (248 / 10) 

  

ԹԵՒԱԿՈԽԵԱԼ          - 1 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ, (155 / 24) 

  

ԹԵՒԱՀԵՐՁ    - 1 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 11) 

  

ԹԵՒԱՆԱԼ       - 1 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ (215 / 9) 

  

ԹԵՒԱՑԵԱԼ    - 1 

  յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն 

անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 10) 
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ԹԵՔԵՄ          - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց (243 / 9) 

  

ԹԷ       - 206 

  Բայց եւ ի նոսա դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

(31 / 12) 

  թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ (32 / 3) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 11) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց  (32 / 22) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  ասելով թէ. «Ո՞ւր իցեն քո գանձք», իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր 

զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 11) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 29) 

   որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի 

մարտակիցս, ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 

թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 5) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 21) 
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  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 26;  35 / 28) 

թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ 

զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 

  հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի վատառուացն պահանջես 

համարս»:  (36 / 22) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք 

իցեն  (37 / 10) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն 

հանապազ:  (38 / 6) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  եւ կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս  (38 / 25) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր 

իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 5) 

  թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ 

ունելով հաստատութիւն:  (39 / 18) 

թէ առաւել բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 25) 

  թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է 

մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

   զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 4) 
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  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ 

միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 13;  48 / 14) 

  ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել 

եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի տոհմայինս (50 / 8) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 17) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  թէ. «Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել 

զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 11) 

թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ առաւել, քան եթէ յոլովագոյն 

ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 

եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  երեւի թէ զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն 

իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ 

նուազից:  (61 / 34) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 
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  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 4) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 13) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, (63 / 7) 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 22) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն (63 / 23) 

  թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (  64 / 20) 

Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի մատանւոյն 

ծանուցեալ առ ի յինքենէ զապականութիւնն գործեալ (65 / 33) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2)       

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 
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ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 16) 

  եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ 

եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի 

եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել (68 / 12) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն 

զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ 

կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ զգործեցեալ իրն:  (69 / 4;  69 / 7) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 3) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 8) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կար  (72 / 5) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն 

(73 / 26) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դոր (74 / 4) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 4) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. (77 / 18) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն, զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն 

իջուցանել, թէ էր օգնեալ կարողութիւնն (77 / 24) 
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  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա (77 / 33) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք 

այժմ, թէ կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք, որում ամենեքեան 

հմուտ են, զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, 

չարագործաց հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 19) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ 

եւս որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս (80 / 5)    

եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր 

իրաց, որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

եւ հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 21) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 19)        

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 29) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա 

համարիցիք լինել:  (83 / 22) 

  եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, չարագանս 

հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ 

ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ 

թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (86 / 31) 

  

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 



1982 
 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն (87 / 23) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ 

պատրուակ, որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ 

վարագոյր  (87 / 33) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապաշաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս  (88 / 3) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք 

կամս, իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք 

(88 / 24) 

անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի 

նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին 

իցեն նմանք:  (91 / 33) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, 

մանաւանդ թէ եւ աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 17) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն (92 / 18;  92 / 20) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել (92 / 23) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու (92 / 31) 

  եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն, զնոյն 

կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 5) 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 11) 



1983 
 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 5) 

մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 14) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ:  (96 / 16) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց 

զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 21) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 27) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 15) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20;  102 / 21) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել, օրինադրութեամբն, 

թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (102 / 31;  103 / 1) 

զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն 

գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն 

միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 



1984 
 

  կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս 

յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս:  (115 / 30) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 24) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց (116 / 29) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ 

թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 23;  119 / 25) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն (123 / 1) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք 

զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ 

գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 30) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ (124 / 17) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 
կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս  (125 / 1) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 



1985 
 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիր, թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին 

մատուցանիցէ երկիր (125 / 16) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 16) 

որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ 

ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 20) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 6) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ 

զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ 

պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 23) 

Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 1;  131 / 3) 

թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133        

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել 

ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ ի սուղ աւարտեալ յանկիցի (134 / 7;  134 / 7) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 10) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 
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  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս (137 / 20) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 9) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 17) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն. թէ ոչ՝ զի 

արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն 

զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 9) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն (143 / 24) 

այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, 

յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 9;  146 / 10) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց (147 / 5) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 28) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ զբարեգութ 

ամենեցունց արարիչն, (158 / 11) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 
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  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ 

մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն, եւ 
կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ պատուոյ 

եւ փառաց եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն ողջախոհութեան 

ստուգեսցի:  (162 / 27) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 9) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 

գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ 

շքեղութեամբ:  (170 / 20) 

ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 5) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 21) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 28) 

եւ զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք (184 / 15) 

եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել, թէ ռչ որ զի որպէս թուիս (187 / 33) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  թէ զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն 

դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 
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  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց:  (190 / 5) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 1) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ 

կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 7) 

եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ 

կնոջէ  (195 / 16) 

  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ 

գազանացն վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ 

կարապետ ուրախութեան (197 / 7;  197 / 8) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 21) 

  եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում  (197 / 25) 

  որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ 

քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք 

համբաւեցան (198 / 11) 
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  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս (199 / 14) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 18) 

  եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց (199 / 33) 

  յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով (200 / 3) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս (202 / 2) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն 

ցանկացող, քան թէ ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն 

մտացն, ի փրկութիւն հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի 

իրագործութիւն:  (204 / 4) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 19) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք (205 / 24) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն (207 / 8) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ 

որչափ թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, 

զանձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 1) 
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  որպէս թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 27) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ 

նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ 

նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 3) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս  (212 / 12) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն:  (215 / 4) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր 

բերող, քան թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն 

կոչմամբ ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ   (217 / 27) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 9) 

  թէ տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, (222 / 11) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ 

է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 19;  222 / 21) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 
քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 

  թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 32) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց  (229 / 18) 
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  եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք 

երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս 

աղիտիցն:  (229 / 25) 

  յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ 

յառաջնոցն:  (232 / 18) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 25) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն, կրկին 

արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ. թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ 

զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած, եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ 

մտերիմ սիրելեաց, եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան 

զպարիսպս թողցէ ազգաց յազգս:  (232 / 35;  233 / 4) 

  ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ 

գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի 

հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 5) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք (236 / 19) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ (237 / 27) 

գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա, զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս 

եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս 

թողուլն»:  (242 / 28) 

  

ԹԷԱՆՈՎ        - 3 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին 

անուն Թէանով (41 / 14) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 5) 
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  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց (40 / 21) 

  

ԹԷԵՒ,ԹԵԵՒ,ԹԷ ԵՒ  - 39 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ 

վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ 

նախամարգարէին:  (96 / 23) 

  , այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս (125 / 3) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ (136 / 24) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, 

թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 19) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, 

յորոց թէեւ կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ 

տեսութիւն  (138 / 23) 

յայտ է թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ 

հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս  (146 / 1) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 15) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ  (158 / 1)         

այլ թէեւ առաւելեեալ ի գազանաբարոյ վայրագսն գտանի, սակայն առ այժմ 

բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց   (160 / 8) 
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  թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն 

տաղտկանք հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ գոգցես իբրու յաւէտ 

բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս 

ածելով:  (166 / 16) 

Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 16) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 17) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան (189 / 27) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց 

գործ  (197 / 23) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին  (208 / 4) 

  ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ 

կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  թէեւ կարի ոք ի հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ 

ընդդիմաբանել եւ կամ բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն 

արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս  (234 / 13) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, 

որքան թէ եւ նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30)  

Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ (62 / 20) 
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  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ 

դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 14) 

  

Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ(64 / 18) 

Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 29) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, 

այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, 

համօրէն թէ եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն 

բարւոք վարեցեալք ի զօրավարութեան:  (80 / 26) 

Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար (82 / 21)    

Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն 

եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս արանց, եւս եւ 

երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն գոգցես 

ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 5) 

Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (91 / 34) 

յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ 

թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 19)      
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այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի 

եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր 

ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան 

առնն երանել բարեփառութիւն ( 96 / 17)   

Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 1;  131 / 3) 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 11) 

Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 29)       

Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  

ԹԷՈԴՈՐՈՍ   - 2 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 4) 

            Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6) 

  

ԹԷ ՈՐ  -  տե՛ս ԹԷ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ԹԷՊԷՏ          - 66 

որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, …արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ 

հասաւ գահ:  (36 / 10) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 15) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ երկայնագոյն ամանակաւ, 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան 

(37 / 5) 

  որք թէպէտ եւ երկայնագոյն ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս 

ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ (48 / 8) 

  որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 13) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք 

լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան 

կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն 

(51 / 12) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար 

ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 16) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել (56 / 17) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 17) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 25) 
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  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ  (68 / 32) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի (90 / 12) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ 

հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ց 

(97 / 15) 

  զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս 

եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ 

բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ  (98 / 5) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. (100 / 14) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ. եւ 

արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ համանգամայն 

զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 21;  108 / 23) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 2) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 
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  որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն 

ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» 

կատարելով:  (111 / 27) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 26) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, (122 / 24) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն, բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ 

այնորիկ ախորժելով անցեալ եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց 

(125 / 29) 

  թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն 

պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ 

ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 15) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ 

մեք, թէպէտ եւ բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ 

զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք 

ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով 

դաս:  (130 / 22) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն, որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 9) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք 

դառնութեան թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք 

առ ի լսել, մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ 
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զամբաստանութեանցն բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար 

առաջի դնել լսողաց:  (135 / 20) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք 

նախածնողին, թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ 

զչարահաւս, անուանել պատճառ:  (136 / 9) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 10) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 9) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 

ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 23) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք 

զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք 

գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք 

հարստեալք:  (150 / 18) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 7) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 5) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, 

զի թէպէտ եւ դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, 

օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ(157 / 2) 
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այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 30) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ 

աշխատասէրքն թէպէտ եւ անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի 

պատմուճանս արասցեն, սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս 

եւ զարմանալիս տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 18) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար 

դրակցութեամբն  (164 / 22) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 10) 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն…, սակայն յետ այսոցիկ անդէն 

վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք 

են:  (173 / 8) 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 24) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 8) 
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  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն(186 / 14) 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 19) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 20) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ 

նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 27) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 5) 

այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ 

շարժէր, սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ 

անդէն ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ   (216 / 3) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, որպէս 

յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել  (218 / 20) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 17) 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 



2002 
 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ(226 / 19) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենե  (233 / 23) 

  

ԹԷՊԷՏ ԵՒ  - տե՛ս ԹԷՊԷՏ գլխաբառի տակ ընդգծածները 

  

ԹԷՏԱԼԻԱ      - 1 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 
Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  

ԹԻԿՈՒՆՔ      - 4 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 6) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի 

վերոյ զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 29) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք (189 / 14) եւ կամ անդուստ 

իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 28) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ 

(246 / 24) 

  

ԹԻՐԱԽ         - 1 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի 

իբրեւ զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 22) 
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ԹԻՒ    - 3 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել 

ամանակաց թիւ:  (107 / 12) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 4) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի 

գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ 

ծաղկազգեստ:  (108 / 30) 

  

ԹԻՒՐԵԱԼ       - 1 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 / 26) 

  

ԹԻՒՐԵՄ        - 1 

  եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան յ (127 / 29) 

  

ԹԻՒՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ 

նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր 

անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 11) 

  

ԹՄԲՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին 

ջրոց թմբրեցուցանէ  (148 / 14) 
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ԹՄԲՐՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ 

ցնորիւք թմբրութեանն բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ 

նիրհումն  (203 / 6) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն (193 / 17) 

  

ԹՆԴԵՄ          - 1 

  այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն (220 / 27) 

  

ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ            - 1 

նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, բարեբան գովութիւնք 

միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք  (142 / 7) 

  

ԹՇՆԱՄԱՆԵԼ            - 1 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն (92 / 19) 

  

ԹՇՆԱՄԱՆՈՂ           - 1 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ  (92 / 31) 

  

ԹՇՆԱՄԱՆՔ  - 3 

  այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին 

բերանոց  (37 / 19) 

  ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, (67 / 6) 
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  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս  (192 / 6) 

  

ԹՇՆԱՄԻ       - 49 

  եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ 

(39 / 10) 

  եւ ի մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի 

մէջ թշնամեաց  (151 / 26) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին 

ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ 

բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ 

սովորութեան թշնամեաց խամրացուցանելով,  (212 / 11) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս, եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք 

ընդդէմ թշնամեաց  (236 / 16) 

  եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց (243 / 9) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր 

փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս, որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ 

որոգայթից թշնամեաց, (245 / 22) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 
թշնամեաց կրելով (34 / 33) 

  եւ յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի 
թշնամեաց (117 / 14) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ 

զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ 

արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 12) 
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  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 14) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն 

ընդդէմ թշնամեացն հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 4) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր 

գիտել տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր (86 / 8) 

  անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն (90 / 2) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով 

ազգին թշնամեացն:  (98 / 26) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ 

զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն 

փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 30) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 23) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել 

նետաձիգ:  (127 / 22) 

  երբեմն հեշտաւ թշնամեացն հարկանէ արբանեկութիւն 

ծառայութեան  (132 / 24) 

  տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ զբազմախնճոյսն պահել 

քաղաքսն:  (192 / 30) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն (206 / 6) 

իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր թշնամեացն, (212 / 8) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 19) 
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  եւ ի դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան 

կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 5) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս (230 / 33) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 
թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 
թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 6) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ (116 / 15) 

  յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 22) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 
թշնամեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 3) 

եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 
թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 22) 

սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 
թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 27) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ (246 / 1) 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ 

կանայք   (208 / 8) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով (213 / 6) 
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  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն 

հասանէ թշնամիս  (114 / 25) 

  արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 3) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն (38 / 22) 

  նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի 
թշնամիսն ելով՝ առ ի յիւրայոցն  (81 / 18) 

միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով (207 / 6) 

եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 32) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ 

արարչական զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 13) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի 

կործանումն թշնամոյն (188 / 1) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն (210 / 13) 
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  եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 
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  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ 

ձաղանօք թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 10) 

  եւ միանգամայն գազանօրէն սրտմտութեամբ 

զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 23) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 9) 

  իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 5) 
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  եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք 

եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 27) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 28) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն 

տանելով զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 20) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 5) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի  (231 / 11) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել, զի սովաւ 

պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ զաւելաստացու 

ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս, որք ոչն 

գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն, այլ մոլեալք 
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աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի ծառայութեան 

չարիս:  (143 / 9) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարայլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ. կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի 

կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 25) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն (229 / 24) 
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առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 12) 
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  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 15) 
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  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն (69 / 17) 
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միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ 

(134 / 7) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ  (134 / 1) 

  

 



2011 
 

ԹՇՈՒԱՌԱՑԵԱԼ        - 2 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն   (124 / 20) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (240 / 1) 

  

ԹՇՈՒԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵԼ          - 1 

  եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն 

ցաւակցի   (187 / 14) 

  

ԹՇՈՒԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ 

օդոց թշուառացուցանէ զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ 

ունայնս:  (144 / 13) 

  

ԹՇՈՒԱՌԱՑՈՒՑԻՉ   - 1 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ 

վրիպանք թշուառացուցիչ անձինս:  (245 / 5) 

  

ԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆ      -29 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 20) 

  զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ 

անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ 

զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի 

եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 35) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ 

կատարեն գործ:  (245 / 27) 



2012 
 

 զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ միանգամայն 

վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 7) 

  եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք 

տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 15) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն 

աղէտս թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս 

գտանել պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  որ հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն 

է մահու (235 / 33) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման  (139 / 3) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց 

զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 30) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս (34 / 33) 

նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս  (52 / 14) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (87 / 2) 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս 

(82 / 16) 

  ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն (86 / 1) 



2013 
 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն  (137 / 32) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 18) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 31) 

  ի սոսկալի թշուառութիւնն յանգեցաւ (127 / 4) 

  զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, (32 / 26) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սու  (190 / 11) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 1) 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 29) 

  ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք, եւ որքան այլք 

եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց հաւասարեալք 

ցուցանին:  (226 / 18) 

եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 2) 

  

ԹՈՂ  -12 

Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան 

յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 6) 

  



2014 
 

Եւ ապա թող զայսոսիկ (101 / 19) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 9) 

  թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 19) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն  (167 / 28) 

  Եւ թող զայս (188 / 4)          

Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 14) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն (212 / 33) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, (220 / 11) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 30) 

  

ԹՈՂԱՆԻԼ      - 1 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի 

ներքս թողանիլ, (64 / 20) 

  

ԹՈՂԱՆԻՄ     - 3 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք 

անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան (119 / 26) 



2015 
 

  այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ 

զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  

ԹՈՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 2 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 7) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 30) 
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  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն 

(182 / 11) 

  եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն 

հատանելով վճիռ:  (126 / 12) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն, բայց 

հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել խելամուտ 

գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 6) 
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  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 26) 

  Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ 

նմա թողեալ (65 / 28) 

  զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 11) 



2016 
 

  այլ թողեալ զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին 

կեանք (86 / 8) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր 

ինչ ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 19) 

եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ 

հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 2) 

եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, այլում 

զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս  (130 / 4) 

եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 
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  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 17) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն 

իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ 

նուազից:  (61 / 34) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 13) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 
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թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 20) 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 8) 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 14) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 
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  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, 

որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ (86 / 28) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա,   (189 / 17) 

  եւ երկարագոյն զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ 

ունիցի թողութիւն (73 / 27) 
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  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ 

յաղագս թողլոյ տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն 

սովորութիւնս եւ իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 21) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 18) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ 

զաւազականոցն թողլով տեղիս (88 / 4) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի (136 / 28) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 7) 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս 

պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս 

(229 / 1) 

  եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 24) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  (79 / 11) 

եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 24) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 29) 
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  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ 

զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ 

զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 30) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում (197 / 26)        

Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ 

եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 25) 

  որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ 

յապառնիսն թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 33) 

անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ 

անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին 

պարծանաց եթող յիշատակ (102 / 15) 

Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 31) 

  եւ անուն քաջ առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 23) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան 

զպարիսպս թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն 

վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս (82 / 13) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 6) 
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  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ 

հարկանելով թողցուք:  (63 / 13) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. (69 / 5) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, (145 / 18) 

  

ԹՈՅԼ  - 1 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 18) 

  

ԹՈՅՆ - 3 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 24) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին 

մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 

  

ԹՈՅՐ - 1 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյրս  (121 / 24) 

  

ԹՈՇԱԿ          - 2 
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զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ իցէ 

պատրաստագոյն  (46 / 19) 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք,  (80 / 2) 

  

ԹՈՎԵՄ          - 1 

չարամոգականն թովէր բանիւք իւր վատախորհրդութեանն առնել 

հաղորդս:  (81 / 31) 

  

ԹՈՐԵԱԼ        - 1 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 20) 

  

ԹՈՐԵԼ           - 1 

  այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն 

միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 24) 

  

ԹՈՐԵՄ          - 2 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս 

համազուգաւ, թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց 

վկայարանաց  (242 / 23) 

եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 

  

ԹՈՒԵԼ            - 3 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր 

պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 19) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն  (131 / 2) 
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  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 6) 

 

ԹՈՒԵՄ- 6 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ 

նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ 

դուզնաքեայ խաղացումն յորձանից գետոց, որք չափին եզերբք, բովանդակին 

մեծութեամբ:  (199 / 28) 

եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն 

անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի 

բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք  (202 / 31) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ 

այն թուէր գոլ, յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել (207 / 10) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական 

բոլորիցն թուէր տեսողացն:  (209 / 24) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ 

լինելովն թուէր երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ 

ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել 

զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 5) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  

ԹՈՒԻ  - 30 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

(31 / 12) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 
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  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ 

զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 2) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 24) 

եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 5) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն 

ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ 

ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 9) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 
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մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 

ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 19) 

զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 10) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել, 

օրինադրութեամբն, թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն 

նազելով տեղւոջ ըստ բարեկամութեան օրինի:  (103 / 1) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց (116 / 29) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 18) 

   ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 25) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 8) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի:  (129 / 6) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ 

վնասակարագոյն, այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս, 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 28) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 
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  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի 

զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց 

կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 11) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան 

գրաւականք, թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից 

կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ 

հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս (234 / 15) 
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  որպէս մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ 

ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 23) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 23) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 22) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 22) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, այլ եւ 
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յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 18) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 18)   

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 2) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, 

թէ ռչ որ զի որպէս թուիս (187 / 33) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ, 

եւ թուիս զայդ ասելով քո այժմ, միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 18) 

  

ԹՈՒԻ ԹԷ   - տե՛ս ԹՈՒԻ գլխաբառի տակ ընդգծված են 
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  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 6) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի. քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ 

արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 12) 

  

ԹՈՒՆԱՒՈՐ    - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 19) 
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  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  

ԹՌՉՈՒՄՆ     - 1 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ  (121 / 9) 
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  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 17) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն 

յամենայն թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի 

գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն (120 / 16) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ 

շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 16) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 22) 

Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թռչնոց (167 / 24) 
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  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ 

յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 15) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի 

քան զթռչնոցդ երամս (113 / 13) 

  յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց, 

եւ թռչնոցն, (112 / 13) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 

բազմաւորական թռչնոցն երամոց  (217 / 31) 

  առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 24) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ (120 / 13) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան 

այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք 

պատիւ:  (123 / 33) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 
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ԹՕՆ   - 1 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 18) 

  

Ժ         84  (218) 

  

ԺԱՀԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ 

զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 20) 

  

ԺԱՄ    - 22 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց  (75 / 20) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10)           

եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել  (79 / 11) 

ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս 

խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 14)    

Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ  (116 / 14) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

   եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ 

զմահ  (147 / 26) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

(187 / 5) 
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  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն 

զարգացումն  (194 / 5) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք  (203 / 33) 

ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 22) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  որում համանգամայն եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն 

(191 / 17) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 24) 

  զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի 

ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն մարդկան 

(206 / 23) 

  ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 21) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 1) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 18) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ 

(87 / 32) 



2031 
 

 ԺԱՄԱԴՐԵԱԼ - 1 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս (176 / 5) 

  

ԺԱՄԱՆԱԿ      - 105 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 35) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել (77 / 24) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին 

ծախիցէք ժամանակ (89 / 15) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 18) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին 

անցուցանել ժամանակ:  (93 / 34) 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

  որ առ ժամանակ մի խոյս տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն 

օգնականութեան նորին (100 / 27) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն 

անցուցանէր ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցան (112 / 4) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր (112 / 20) 



2032 
 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 30) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց 

վարին ժամանակ կենաց.  (118 / 4) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն 

անցուցանել ժամանակ:  (123 / 12) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 17) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, (134 / 6) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց (146 / 1) 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 7) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ 

պաճուճի ժամանակ, (165 / 33) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 17) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ 

ինչ ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ (244 / 3) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ,  (245 / 32) 

զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (112 / 23) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 

  դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց:  (162 / 12) 
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  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով եւ 

զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն  (234 / 26) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց 

երկայն ժամանակաց, յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ 

ճանապարհաց աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք 

զբազում ժամանակաց օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 6;  237 / 9) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 23) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ 

զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 1) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս (167 / 13) 

  եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ  (66 / 9) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 33) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ, (79 / 21) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 15) 
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  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 34) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ, զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու 

զայլս (105 / 17) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (36 / 34) 

   եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 19) 

որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր խրախալից 

խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ 

հասարակիս  (74 / 11) 

  ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 24) 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ 

տնկոյս կալուածոց:  (104 / 13) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 17) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 12) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի 

նեղութեանն ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա 

լինէր:  (120 / 10) 

  բայց եթէ սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ 

զբարձողն պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 13) 
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  զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային ժամանակի՝ սա ապա 

ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս 

արտայայտել բոյսս (138 / 14) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11) 

  եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն 

պահանջէ ժամանակի (143 / 24) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 5) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի 

գործառնութեանն ժամանակի զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն 

քամահանս արարեալ:  (162 / 4) 

ըստ աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի 

սմին ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր 

երբեմն ժամանակի:  (178 / 25) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 9) 

  եւ անդուստ ի վիշտս ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ 

զաստեղացն յածմունս ըստ ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, (236 / 26) 

  դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի 

սուղ ժամանակի (237 / 12) 

  եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ (237 / 15) 
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  եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն (105 / 21) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ  (177 / 4) 

  որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 3) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 3) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին  (107 / 9) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 31) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն  (158 / 6) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի 

խռովութեան ժամանակին ի թիկունս,  (230 / 28) 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն  (97 / 28) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի 

նոցանէն զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 6) 

  որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն 

ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» 

կատարելով:  (111 / 28) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 29) 

   այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 17) 

եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն (35 / 22) 

  եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, որչափ 

գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 20) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն 

(112 / 11) 
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  այնպէս ամենայն մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 12) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ 

յայլ ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 17) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, 

ցորքան ժամանակս կրեաց (158 / 35) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 18) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 23) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ (178 / 10) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս  (190 / 27) 

  քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի 

միասին:  (201 / 13) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան  (230 / 7) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն,  (241 / 28) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 
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  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ 

զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան 

կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ 

զորթ:  (95 / 9) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս (111 / 26) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 4) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն…սակայն յետ այսոցիկ անդէն 

վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք 

են:  (173 / 9) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք  (159 / 17) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային 

կատարեալ ժամանակք:  (164 / 22) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, 

գտանին ժամանակք:  (166 / 23) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց (168 / 30) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 17) 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ     - 1 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 13) 

  

ԺԱՄԱՆԵԱԼ    - 8 

արդարեւ գերազանցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն 

վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 14) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի 

նոյն ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 33) 

  միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր չարութիւն (87 / 25) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս  (93 / 2) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս  (199 / 27) 

  

ԺԱՄԱՆԵԼ      - 6 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  եւ այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս 

վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 23) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 8) 
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Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի 

ծերութենէ  (151 / 20) 

բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ 

պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 17) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  

ԺԱՄԱՆԵՄ     - 8 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (34 / 1) 

  որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս, եւ 

աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան  (241 / 31) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք (241 / 6) 

եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց  (244 / 21) 

  եւ ստուերք մահու ժամանեցին ինձ (246 / 21) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան (241 / 26) 

  եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ 

ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի 

բոլորն ժամանէ վայրս  (114 / 26) 

զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց 

նոցա ժամանէր (207 / 12) 

  

ԺԱՆԴԱԽՏԱԿԱՆ      - 1 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի 

իբր ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 
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ԺԱՆԻՔ           - 1 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 10) 

  

ԺԱՆՏ - 1 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 20) 

  

ԺԱՆՏԱԽՏԱԿ           - 1 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 
ժանտախտակացն  (52 / 18) 

  

ԺԱՆՏԱԽՏԱԿԱՆ      - 1 

  եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 6) 

  

ԺԱՆՏԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 17) 

  

ԺԱՆՏԱՏԵՍԻԼ          - 2 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ  (126 / 25) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 22) 
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ԺԱՌԱՆԳ        - 4 

  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն,  (78 / 12) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ 

հասելոց ժառանգացն հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել 

զվտանգաւոր ծանրութիւն (228 / 13) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն 

հարազատ ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն 

մանկունք ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն 

խանդաղտանօք ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 21) 

իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք 

հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 32) 

  

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱԼ- 1 

ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 25) 

  

ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐ           - 3 

  եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր (68 / 3) 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 24) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ 

լինել ժառանգաւոր գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ 

տանջանացն:  (188 / 3) 

  

ԺԱՌԱՆԳԵԼ    - 2 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 27) 
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  այլեւ զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

ԺԱՌԱՆԳԵՄ   - 5 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ զբարօրութեանցն 

դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 1) 

  դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 16) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի 

զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն  (119 / 4) 

եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 9) 

որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ իշխանութիւն  (68 / 23) 

  

ԺԱՌԱՆԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 2 

զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 16) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան 

իւրումն ժառանգեցուցանէր անձին (192 / 10) 

  

ԺԱՌԱՆԳՈՂ   - 1 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

  

ԺԱՈԱՆԳՈՐԴ - 1 

  ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝  (99 / 16) 

  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ      - 11 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 
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զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ 

տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 1) 

  եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն 

գանձել ժառանգութեանցն պատրաստութիւնս:  (223 / 29) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես 

նախաշխարհօք յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 13) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ 

(129 / 25) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր (39 / 30) 

  տարագիր ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 7) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել 

զկարիս ժառանգութիւն (92 / 13) 

եւ զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն 

սահմանել ժառանգութիւն:  (155 / 22) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 20) 

ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 

հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին (204 / 21) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք:  (202 / 33) 

  

ԺԻՐ    - 2 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 
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  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 
ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 15) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  

ԺՈՂՈՎ           - 3 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 22) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր 

ամրութեան, զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 8) 

  

ԺՈՂՈՎԱՐԱՆ - 1 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 23) 

  

ԺՈՂՈՎԵԱԼ    - 4 

  ի թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն 

պատրաստեցի:  (162 / 23) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 9) 
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  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեա 

(215 / 19) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, (93 / 17) 

  

ԺՈՂՈՎԵՄ     - 2 

թէ եւ ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի 

վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար 

զաստուածազան առնն երանել բարեփառութիւն:  (96 / 18) 

  նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 

  

ԺՈՂՈՎՈՒՄՆ - 2 

  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի բոլորաբուխն 

վայելել ժողովման  (168 / 27) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

  

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ - 4 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց 

զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 28) 
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  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն 

բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան ժողովուրդ:  (205 / 23) 

որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 23) 

  

ԺՈՒԺԱՄ         - 1 

  չժուժամ անհնարին ցաւոցս (245 / 18) 

  

ԺՈՒԺԱՑԵԱԼ  - 1 

յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 22) 

  

ԺՈՒԺԿԱԼ       - 1 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  

ԺՈՒԺԿԱԼԵԱԼ            - 2 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, (100 / 11) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 18) 

  

ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ 

պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն (139 / 7) 
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  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն (197 / 7) 

  

ԺՈԻՌ - 1 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 17) 

  

ԺՐԱԳԼՈՒԽ    - 1 

  զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով 

երկրագ (104 / 22) 

  

ԺՐԱՑԵԱԼ      - 1 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

  

ԺՐՈՒԹԻՒՆ    - 3 

    զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 5) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  

 

 

 



2049 
 

Ի   211  (1908) 

Ի նախդիր 

  

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ 

գնայր, յազատութիւնն՝ օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ 

չարչարանաց զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 27) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36) 

եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս 

թողցէ ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

երկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 11) 

ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս (162 / 6) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 28) 

  

եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն 

եւ յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 12) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս տեսանէք 
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իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս 

բեղունս:  (76 / 20) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութեն  (213 / 30) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ 

անվթար հաստատութեամբ,  (206 / 19) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին (97 / 34) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց...արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ 

հասաւ գահ:  (36 / 10) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 7) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 22) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 3) 

   Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն լեալ 

կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն 

միանգամայն եւ յաճեցոուանել (85 / 12) 
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  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, (110 / 25) 

  

թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր 

արժանի:  (125 / 16) 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես (237 / 24) 

   Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն լեալ 

կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն 

միանգամայն եւ յաճեցոուանել (85 / 12) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, (110 / 25) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 23) 

  այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս (149 / 32) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 
յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին  (144 / 8) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն 

ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք 

զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, 

ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 33) 

  

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 18) 
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  Ծածկեցաւ յնէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան, 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն, եւ 

ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն, վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 21) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս, որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ 

յայլ ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 16) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս, յորմէ իբր յապականող կիզողէ 

չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք յամառնայինսն, եւ սա անցեալ մնաց ի 

մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ 

շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ 

տարերացդ վտանգի, որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան 

ապականել:  (142 / 22) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

   որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ 

լինէր յամբաստանութենէ պատասխանեացն. (236 / 3) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն ճանապարհ:  (65 / 18) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 8) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 6) 
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  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից (98 / 1) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 23) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ 

գահերիցութիւն յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց 

(94 / 13) 

   նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս (50 / 9) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 22) 

  Եւ զի այսպէս բոլորովին գեղեցկավայելուչ յամենայնի աղաւնեացդ 

երեւեցաւ ազգ:  (122 / 7) 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

   եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 4) 
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  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 14) 

եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ 

առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան  (189 / 22) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ  (196 / 6) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ  (227 / 16) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 

տեղւոջ:  (140 / 1) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան  (202 / 15) 

որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 20) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ 

Եսիոդեայ՝ յամենավայելուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 7) 

  ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 10) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն (35 / 22) 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 12) 
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  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ նմին զներբողականն 

վերաբերեսցէ բան:  (49 / 3) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 5) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին (56 / 19) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ  (62 / 27) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս  (85 / 8) 

  յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ սահման:  (87 / 26) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 15) 

  մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն 

մարգարէութիւնք յամենայն եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի  (109 / 28) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս (110 / 2) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 16) 
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  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան միանգամայն 

եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ 

գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 12) 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 18) 

  այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց 

(120 / 16) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի 

եւ յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 10) 

  . եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն 

ի վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 29) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 24) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ է, եւ 

իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, ընդդէմ 

երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 23;  147 / 26) 

  յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 6) 

  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց  (148 / 10) 

  այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ սուղ երեւեալ 

զանազանին յիւրեանց (168 / 30) 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

  Դ մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ 

այսպէս յամենայն բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 
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երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 15) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

(187 / 4) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 24) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 5) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք (203 / 33) 

  շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 5) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ  (233 / 8) 

  եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ (238 / 11) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 1) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 30) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց (246 / 23) 

միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 21) 

  միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 6) 

  մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար յամենայնցն առնուլ 

մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ արտօսր թորել  (62 / 23) 

Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ 

զառողջագործ յամենեսեան զեղուցանել խնամ:  (165 / 28) 
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Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն 

եւ յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 23) 

Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն 

իսկ՝ յամենեցունց փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 26) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս  (137 / 22) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 14) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ 

խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս 

քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով 

(180 / 29) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի եւ 

այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 17) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 15) 

Աստուծոյ (207 / 4) 

ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 23) 

շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն (195 / 2) 
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յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ 

յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն 

բազմութենէ:  (80 / 9) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ  (144 / 10) 

Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս (236 / 15) 

Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց. (230 / 22) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 16) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն, զի զչար  (79 / 8) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 12) 

Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 27) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 26) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 
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  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց  (139 / 31) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, (140 / 27) 

  զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս 

ցուցանի. զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 34) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ (230 / 23) 

Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն (32 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով 

յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր 

պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ յայս անլուր 

չարութիւն:  (77 / 20) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս 

եւ յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն  (86 / 17) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն  (138 / 8) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 16;  142 / 17) 

  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան (144 / 19) 
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  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս (175 / 10;  175 / 10) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 12) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11) 

ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին  (248 / 18) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 20) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 31) 

  որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ 

ժողովուրդ սեփական:  (97 / 22) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 7) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 20) 

Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 

եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, (168 / 25) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 15) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 

եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ 

բարեաց  (198 / 8) 

Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 6) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 28) 

  երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի 

խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 2) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա (36 / 4) 

  բնաւորեցաւ իմն յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս  (63 / 31) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի  (67 / 7) 

Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 7) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս (54 / 29) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի, զի կշիռ 

զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի 
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խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն 

նուազանալ յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 28) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան (177 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն  (198 / 1) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 12) 

  եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան (229 / 30) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն (234 / 28) 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 27) 
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  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 2) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ 

ճակաճանութիւն  (73 / 32) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստան (74 / 29) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 22) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել  (77 / 10) 

  եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 

  ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 16) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 12) 

  յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս (87 / 15) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորոգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի 

թռչունս յայս, գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 
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  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 8) 

Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն 

վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ, (115 / 17) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն 

զանձինս յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ  (161 / 17) 

  անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 8) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ 

(92 / 1) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի 

յոյժ յանառնելեացն գոլ(67 / 5) 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի (186 / 19) 

իբրու ոչ ըստ աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն 

մեծարգի ջերմութիւն (158 / 14) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ 

փառամոլեալք յանառակ շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա 

վարկանելով լինել բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 13) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 
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յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 9) 

Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 20) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, եւ 

զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ 

իջուցանել յանասնական անկարգ խառնակութիւն  (73 / 33) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 23) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 7) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 1) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 22) 

Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի հրամայեալ 

յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ 

զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն 

ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն 

մաքրութիւն:  (171 / 26) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն (91 / 26) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  Քանզի զայս եւ յանբան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 1) 
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  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 21) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ, զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ 

առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 

որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիւր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ 

ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան (148 / 4) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 5) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ 

յոյժ յանփարատելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ 

խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 2) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց  (202 / 29) 

եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել դասու, այլ եւ յոյժ 

վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 29) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի 

յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 20) 
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  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 21) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս  (246 / 34) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ,  (50 / 21) 

ամենազան բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի (72 / 6) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս 

զինքեանն յաշխարհս գալ  (228 / 19) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 34) 

թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն 

սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ 

(98 / 6) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 10) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 27) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ 

եւ յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 22) 

յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 21) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չ եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն 

բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 6) 
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բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ 

զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15) 

«Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 14) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 8) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

առ հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 17) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային 

տեսութիւնսն:  (155 / 14)                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                                    

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 19)                                                                                                             

                                                                                                                                                 

                

որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութեն (32 / 26) 
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Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի խորասոյզն 

ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 26) 

Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր  (207 / 26) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 18) 

  եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ զստացողսն 

դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս հաստատուն 

պահելով:  (106 / 17) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 9) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն 

եւ յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 29) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 11) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով (182 / 25) 

  եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած կեանս:  (163 / 25) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի 

եւ յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 30) 
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  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս (128 / 25) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի 

պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս  (132 / 28) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, 

յանվայելչական յանկի գլուխ այսուիկ եւս  (70 / 13) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, (134 / 7) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 11) 

  գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս 

ձգեսցի յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 10) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 27) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն  (216 / 16) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 5) 
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յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, 

եւ յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 8) 

որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի 

եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 34) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց  (235 / 5) 

որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 14) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց 

եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 20) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 24) 
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Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ 

ամայի է:  (148 / 3) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան 

եթէ յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս 

զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 16) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայանս, միս՝ ի խառնուածի 

ծովու եւ վամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց 

բնակչացն յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 14) 

  եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ, եւ այժմ համանգամայն ի 

ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ մնացի:  (241 / 3) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝  (45 / 29) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 23) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն 

մինչեւ յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի 

բոլորեացս յանկումն, (173 / 8) 
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  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 
յանկքելի նահատակութիւնս.  (224 / 16) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 9) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր 

համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն  (158 / 24) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն 

եւ յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 16) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 9) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, 

վկայի յանպատշաճագունիցն, յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ 

հաւատարիմ հրամանատուին հրաժարեալ հեռանայր  (154 / 20) 

  թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ 

ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն 

կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի անուանակոչութիւն, եւ մեծսկայազօրն 

արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի (246 / 14) 
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  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ 

զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն 

քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

  Եւ քանչի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 16) 

եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս 

սարասեալ յանձինս (115 / 30) 

Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի (157 / 9) 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին (95 / 16) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 17) 

Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  (79 / 13) 

զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան (144 / 19) 

վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն (145 / 17) 
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  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն 

արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 20) 

միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ  (146 / 13) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 25) 

  ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի 

հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (147 / 1) 

Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս  (241 / 21) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ 

ծերունիս յանսխալ առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի 

ունել  (154 / 29) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն 

մոլորութեամբ, յանվայելչական յանկի գլուխ այսուիկ եւս(70 / 13) 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն 

խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 28) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 30) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն 

զանձինս յանտանելի ծառայութեան չարիս:  (143 / 11) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս 

եւ յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 
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որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով 

գոհանային զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 25) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն 

հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն  (55 / 23) 

Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 15) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ 

է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար (78 / 30) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն 

այսբար տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն 

լինելով խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 21) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ 

արկածս յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 31) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ 

յառաջասացելումն յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 20) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ 

վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 2) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 24) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 
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  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր 

ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 19) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ (109 / 28) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ   (146 / 32) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ 

ինքեամբ յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 14) 

Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 22) 

զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար  (142 / 8) 

  եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 24) 

  զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ 

բարութեամբ յաշխարհի յօրանան:  (36 / 31) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 25) 

  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն 

պանծացուցանել յաշխարհի (76 / 9) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 

հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 5) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 15) 
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  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 11) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի պէտս մարդկան (237 / 33) 

Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 19) 

Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 19) 

Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ 

ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 
յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ (62 / 21) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն 

իւր պատրաստել:  (78 / 3) 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ (136 / 14) 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն (210 / 12) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս 

համազուգաւ  (242 / 22) 
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  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 15) 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ յապառնիսն՝ յաշխարհի 

թողուլ յիշատակ:  (35 / 23) 

  եւ անուն իսկ ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք 

անցեալ յապառնիսն թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 3) 

  

բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ կնոջէ  (195 / 16) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ 

անվթար հաստատութեամբ, (206 / 18) 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

   եւ աչք ի յառագստս նաւաց պշուցեալ հային (150 / 12) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց  (64 / 15) 

զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ 

ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 
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մինչդեռ յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գ (205 / 26) 

բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ (232 / 12) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն 

ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

            ԱՌԱՋԻԿԱՅ   - 1 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 
յառաջիկայսի:  (183 / 12) 

              

եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, 

որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 30) 

զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 24) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս  (167 / 12) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ (194 / 11) 
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  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն 

հասից յառաջին ծայր կատարելութեանն (197 / 11) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. 

զրկեցայ յառաջնակն փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն 

համբուրեցի վտանգս:  (246 / 19) 

յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին 

իսկ յառաջնոցն:  (232 / 18) 

Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 13) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, (165 / 29) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 9) 

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ, եւ 

զնուազութիւնս յառաւելութեանցն լնու  (237 / 31)     

Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 
յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարայլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ. կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի 

կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 25) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 26) 
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Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 
յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարայլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ. կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի 

կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 25) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 26) 

Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս  (189 / 18) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի 

կիսոցն՝ յառաւել խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի 

կենդանութենէ յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան 

օրըստօրէ յառաւել փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 23) 

զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 18) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 6) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի 

սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ 

պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 1) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն (206 / 4) 

Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, 

վերջացեալ յառաքինասէր նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն 

հոմացեղից:  (128 / 18) 
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  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով 

բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն ասպարէզս, որով զիմաստից գոյս 

պատրաստէի ի վայելս նմին (246 / 9) 

  

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ 

եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ 

(129 / 26) 

այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ 

ճանապարհ յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար 

կենդանի պահելոյ:  (158 / 25) 

Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց… 

այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս (96 / 5) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ 

անցեալ յառիւծն կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 8)  

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 

Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 3) 

յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ 

արծարծելով յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ 

զկենդանին:  (76 / 6) 

Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 23) 

Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 10) 
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  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս  (42 / 11) 

Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

  այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն 

հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 26) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն  (141 / 24) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս (147 / 19) 

  գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից 

վարժմամբ դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ 

(115 / 22) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով եւ 

զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 19) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ 

հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն  (143 / 25) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 18) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն  (97 / 19) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 9) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ (198 / 17) 
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  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 20) 

Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած  (158 / 16) 

որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ 

գտանին վերջացեալք:  (50 / 2) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս 

անկելով յաստուածային երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս 

առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 14) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 34) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց  (202 / 11) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր 

եւ յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 3) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի (82 / 4) 

որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 
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  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 24) 

ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն (247 / 4) 

որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում 

խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 

  այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով 

հատուցման  (90 / 22) 

  այլ արդար վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ յարարողէն զարհուրեալ 

դողացաւ (76 / 32) 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի (110 / 16) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ 

ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

մինչդեռ յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գ (205 / 26) 

  

եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 17) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 
յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան  (73 / 17) 
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  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 6) 

զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի 

գործն  (176 / 28) 

ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն քաջայայտ 

է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ  (182 / 14) 

Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս, բայց է 

զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ 

եւ յարգաւանդահող (130 / 32) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական սպանութեան եւ 

ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 20) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն 

եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ յարդարութիւն (95 / 17) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 20) 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան 

(197 / 9) 

Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 17) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ 

յուղարկէք յարենաճեմս հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ 

յուղարկէք յարենաճեմս հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք 

ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, (92 / 33) 
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  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի (142 / 24) 

զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք 

ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, (92 / 33) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, (177 / 1) 

  զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել 

ինչ յարժանեացն»:  (45 / 22) 

ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ  (65 / 24) 

եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, (46 / 13) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն 

փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ 

տեսակաց:  (174 / 2) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 8) 

  որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ 

նորին յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, (201 / 14) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք,  (93 / 4) 
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  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել 

մեծութիւն  (101 / 9) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 18) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 10) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի 
յարութեանն միւսս:  (163 / 7) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 27) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 17) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց 

եդեալ յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի, 

իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն 

գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս (131 / 14) 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 
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  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար 

վանդումն:  (46 / 14) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն 

բարուք:  (134 / 27) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան 

զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի բերան անողորմ 

զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն տանել 

հինահարութեամբ (81 / 23) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն հինահարութիւնս 

ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւացւոցն առ խոնարհագոյնն քան զինքն 

վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ 

յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ յարդարութիւն (95 / 17) 

որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ  (193 / 36) 

  որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ  (193 / 36) 

որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան 

եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 12) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 3) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի վերայ, եւ 

առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ սրոյ 

լինէին կուր  (210 / 23) 

ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն. (207 / 14) 
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  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն 

մարդկան յեզերն բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ 

տղայոց, երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի 

մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, (205 / 17) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 22) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն (208 / 1) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման 

եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 8) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 22) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի  (138 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 8) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, 
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իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 27)          

Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 

անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 29) 

այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր սպառազինութեա (100 / 31) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 

զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ 

հեռանայ յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն (185 / 23) 

  եւ ոչ այլուստ ուստեք  յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս (192 / 13) 

եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս 

մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 32) 
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  եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ 

զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 29) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 7) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս (243 / 30) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 27) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութին եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ, այլ եւ 

հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր զինուք եւ 

քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 9) 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր 

օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 24) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն (59 / 4) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս  (97 / 26) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար 
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առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս, 

բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն 

աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ(122 / 26) 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն (132 / 10) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ 

իրաւանցն չարիս (133 / 11) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ 

սա, յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն 

(141 / 2) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 25) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն 

դադարելոցն յինքեան զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ 

եւ զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ 

պաշտպանեալքն ի սմանէ:  (171 / 8) 
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  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 27) 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս 

աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 8) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

 քանզի յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ 

ոռոգմամբ, սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան (245 / 17) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 18) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 2) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 
յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին 

յանկարծադէպ յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ 

յոյժ անզերծանելիք մնալով:  (215 / 15) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ  (222 / 19) 
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  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն 

միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց  (138 / 7) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ 

կաճառի յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ (75 / 22) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն 

իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր  (188 / 5) 

  դեռեւս նա յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեանս (245 / 26) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 31) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն 

եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն 

եւ յերագութիւն. զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 18) 

Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11) 

Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 5) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 
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  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 20) 

յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս 

եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ 

(210 / 3) 

Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի (134 / 7) 

Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, առաւել 

աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ 

փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, 

միայն հոգ բազում տարեալ աշ ԵՍ         - 1 

խատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն, եւ յարմարական 

ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի յոյժ եւ օգտակար 

հաւատստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 23) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 15) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր 

ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս 

հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 30) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով (30 / 19) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 20) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս 

դարձեալ յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 
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Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով (30 / 19) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 20) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս 

դարձեալ յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 14) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն (206 / 12) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն 

իւրեանց ստացեալ ինչս  (219 / 26) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ  (207 / 3) 

որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն (145 / 11) 
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  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 4) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ 

կամ յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել 

(214 / 23)        

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց 

(93 / 19) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  ոյք անհակառաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 10) 

  այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, 

դիաթաւալ յերկիր 

Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս 

զոյգս յերկոցունց զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 

Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 22) 
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  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով (39 / 16) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 20) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, (141 / 14) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 16) 

  տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս 

(219 / 6) 

Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 
յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 15) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 
յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք(177 / 31) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ (226 / 20) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 32) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ 

ճանապարհորդեսցուք յերկրի  (236 / 15) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս, 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 
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մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն, տի՛ նա եւ 

այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր տեսողացն:  (209 / 20) 

Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել, եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն 

իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, 

ընթանան:  (171 / 3) Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար 

տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային 

հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս (230 / 7) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի 

չարէ  (141 / 14) 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի 

զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք (209 / 30) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն 

(239 / 11) 

եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել 

ձեռանէ:  (82 / 17) 

  եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 11) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել (58 / 27) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ 

կամ յըմբշամրցութիւնս կրթեն  (149 / 31) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ 

կատարէր յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն 

հանդերձ զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն (146 / 27) 
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  զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել (77 / 23) 

  զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ վթարէ, այլ եւս 

քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ  (150 / 8) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի 

վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես (30 / 26) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ (81 / 10) 

  եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել 

(214 / 23) 

  զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ 

աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն, եւ յարմարական 

ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի յոյժ եւ օգտակար 

հաւատստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 22) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 31) 

  այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս 

եւ յընդունայնաջան վաստակս  (149 / 33) 

զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 
յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս  (243 / 15) 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 4) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն (85 / 22) 

  որ թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն (77 / 9) 
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  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 20)         

եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ 

պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն 

խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 21) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով 

յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ  (77 / 18) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից  (85 / 27) 

Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին  թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ(46 / 6) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ 

միոջէ յընչիցն մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան 

միանգամայն եւ ի բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութեն (128 / 11) 
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  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից 

յուղարկին յընտանեաց, (151 / 24) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա 

բաղդատեսցուք  (146 / 19)          

Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 

Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ (156 / 25) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ  (191 / 4) 

Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս (36 / 29) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ 

զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման  (106 / 20) 

եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտա (116 / 25) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ 

վայելչականին:  (181 / 18) 

զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ 

եւ յիմաստնոց,  (126 / 27) 

Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 9) 
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  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 11) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 21) 

որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 15) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն…  (95 / 16) 

որ հանապազ յիմաստութեանն  դեգերին դպրոցս  (234 / 15) 

  զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէ 

 եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց 

սակ  (77 / 18) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից  (85 / 27) 

Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին  թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ(46 / 6) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ 

միոջէ յընչիցն մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան 

միանգամայն եւ ի բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 



2107 
 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութեն է(128 / 11) 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան 

(240 / 27) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն 

եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 33) 

Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս (87 / 30) 

  տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ զճշմարտապէս բեռին 

ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ եւ յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս 

երկրի:  (174 / 10) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ (114 / 21) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յողն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ (74 / 13) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 3) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 20) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան 

(123 / 23) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 8) 
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  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 14) 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 9) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն 

սորա  (112 / 14) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 15) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս (37 / 11) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 24) 

  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել 

մրցանակ  (46 / 21) 

  բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար ահա 

զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 33) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 33) 

  յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ 

բերիցէք յինքեանս ախտ (89 / 4) 

  զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 32) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, 

խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին 

զհամբարեալսն յինքեանս աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 3) 
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Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս (88 / 3) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, 

լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 1) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 14) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս (106 / 18;  106 / 19) 

Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց  (136 / 24) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ 

ստահակութիւնս յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն 

տնօրինել յօրինումն կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 1) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս, եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 16) 
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  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, (128 / 19) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի  (137 / 11) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 22) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան 

եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 3) 

  խափանելով յիսկզբանն նախ զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ 

զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ 

հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն (97 / 27) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 12) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի 

անդէն յիսկզբանն վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ 

բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 31) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան (103 / 4) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 34) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիւրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28)           

զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. (83 / 1) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 13) 

եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ (49 / 14) 
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  զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ 

անջատման յիրերաց, (83 / 33) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 20) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ 

անյայտ յիրերաց առնելով:  (206 / 3) 

  իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց (209 / 17) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (212 / 33) 

եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 29) 

Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 

ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ 

ամրաբնակ յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց (168 / 31) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ 

եւ յիւրեանցն իսկ ստացելոյ(39 / 30) 

որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ, եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ 

ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 6) 
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  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք 

առաւելագոյն յիւրեանցն ողջախոհասցին առաքինութեան կալ 

հաստատուն:  (93 / 30) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս, որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով 

յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ 

տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին 

զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ 

նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ 

կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք 

ապա յիւրեանցն կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն 

կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն 

տալոյ յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 29) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս 

առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ 

բարեբախտութեամբ:  (210 / 28) 

Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ 

ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր 

զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 30) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 
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  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն  (143 / 13) 

Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 28) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է 

ինքնաձեռն յիւրն լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն 

ծովավէժ սատակմամբ բառնալ:  (67 / 13) 

եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր 

կինն յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

  յիւրն անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի 

մխիթարութիւն յիւրն տարակոյս (147 / 20) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս (206 / 11) 

  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր 

բանակ:  (210 / 21) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի  (131 / 2) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի 

(63 / 16) 

որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 26) 

  եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս 

(114 / 30) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 
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նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 6) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ 

մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի  (118 / 33) 

  որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան զամենայն հաւուց 

առեալ սովորութիւն:  (120 / 26) 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

  այլ հայելով ի յուղիղ շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին 

օրհնեալ զաւակի Սեմայ, զարգացոյց հետոց զընթացս 

առաքինութեանն:  (154 / 31) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

վասն զի զորս ի ներսն արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան (231 / 15)     

զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ ամենայն 

վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 4) 

Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 23) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ 

դադարեալ յիւրաքանչիւր ամրութեան  (214 / 15) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին   (214 / 21) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով 

փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն 

զանհասութեան ընթացիցն:  (214 / 31) 

  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն 

լքանին յիւրաքանչիւր արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ 
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ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք, որովք զարդարի 

կենցաղս. եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 20;  236 / 22) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 4) 

  հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ 

տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս 

յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 25) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 21) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան (231 / 27) 

եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ 

տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս 

յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 25) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 21) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան (231 / 27) 
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  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեա 

Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն 

լերինք յողորմագին ձայնէ (243 / 14) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 3) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ 

պարկեշտագոյն յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 26) 

  ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ յողջախոհութեան, եւ ի 

պատերազմականին՝ յարութեան եւ յարդարութեան:  (230 / 9) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն (230 / 20) 

Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի 

(100 / 10) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 20) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն 

եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 17)          

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ 

եւ ի չարէ եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած 

եւ յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 15;  141 / 16) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ (136 / 24) 



2117 
 

քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս 

փայլեալ  (175 / 21) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի 

զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց 

կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 12) 

յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. առ նմին 

խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 28) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 17) 

  , յոյց աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 8) 

Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոչ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 17) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 10) 

  Յոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան 

(57 / 25) 

  Յոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 19) 

Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 25) 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ  (41 / 14) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, (212 / 3) 
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բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստից գործս:  (110 / 31) 

իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, 

անյագ յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին. եւ համայն 

պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն 

չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 32) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ 

կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 25) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 14) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին (67 / 2) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս (85 / 8) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն 

կատարելով:  (121 / 30) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց (200 / 3) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն (208 / 18) 
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  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 5) 

   բայց եւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ 

իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս (234 / 13) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, (236 / 26) 

Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 20) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 12) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 30) 

  յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 13) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 17) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 2) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 19) 

յորմէ անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 26) 
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յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

  յորմէ սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս (62 / 31) 

  յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր 

պատերազմ:  (79 / 27) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք  (85 / 2) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 5) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, յորժամ 

զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 6) 

   յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 1) 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ 

զկենդանիս զայս:  (132 / 29) 

յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ 

ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 14) 
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  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 21) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ 

վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 5) 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի 

յորդութիւն:  (162 / 7) 

յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ (192 / 12) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 8) 

յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, (196 / 34) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք (206 / 6) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն (210 / 22) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 20) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ (220 / 15) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 
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Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 27) 

Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 9) 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 4) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ 

ծայրս  (132 / 27) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ 

կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի 

օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 23) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 18) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 33) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 23) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 
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  յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 14) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային (214 / 24) 

   յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից  (230 / 14) 

յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ, յետ որոյ եւ 

յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 33) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, 

եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ, եւ ապա յայնցանէ իբրու 

օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով 

չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով աւարտ:  (83 / 13) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 27) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 26) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 4) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն բնաւորականաւն 

անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով, յորում է այլագոյնս 

կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին 

խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 12) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի 

ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 
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անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, ուստի անհնարին դժնդակ լինի 

երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս սորա:  (143 / 24) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի 

բուսուցող, յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ 

հետք ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն 

ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 33) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս, յորում այժմ հասեալս 

ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ աղիտից սաստկութեան, եւ 

գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 23) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 29) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ 

զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի 

յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի, եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս 

տանել գրով ամբաստանութիւն անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ 

դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին զանազան եւ 

հաստատուն վայելչութիւնք. եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի 

յարգոյ եւ պիտանացու յիրս ինչ, բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով 

նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի 

բարեբախտութիւն:  (200 / 10) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ 

տեսարան, յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 15) 
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  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 12) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ 

նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ 

նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ, նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին 

օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ յաստուածային նախախնամական 

զօրութիւնսն:  (210 / 2) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր 

ամրութեան, զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 14) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն 

երկասիրութիւն, յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր 

բարեացն զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի 

հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց 

անդաստանաց եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն 

ընծայս:  (224 / 31) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում յաւետացեալ գոհութեամբ 

զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, ընթերցասէր 

կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես 

հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 16) 

իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 
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վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, 

անյագ յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 32)       

Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն, եւ մեղսամակարդն գոյիւք 

յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 2) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 14) 

Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք (118 / 25) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ 

յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան 

իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 15) 

եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի 

ներս յուղիղն  (210 / 15) 

մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ 

յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք (87 / 13) 

  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ (91 / 33) 
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  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ (92 / 13) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 7) 

  թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած (233 / 4)       

Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է 

դեգերելոցն յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 6) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն 

եւ յուսուցանելն:  (156 / 30) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան 

ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն 

եւ քահանայութեամբ, (204 / 7) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ 

ոչ յուրուք հրապուրանաց, (83 / 1) 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 11) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 32) 

  այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց 

ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 19) 

Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 7) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ 

բերաւ յօգուտ աշխարհի  (142 / 28) 
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  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի 

ախորժակաւ յօգուտ մատուցանել:  (165 / 17) 

Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 32) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան (226 / 30) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ 

եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի 

նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 

Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 22) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս (213 / 21) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման 

ստացողին յողան, նխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 19) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն 

հայրապետիս յօտարազգեացն սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք 
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տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի 

թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (155 / 30) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 4) 

  

Ի ԲԱՑ  -  57 

  ի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 1) 

որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 
բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս (38 / 27) 

միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի 
բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 11) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 5) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս 

(62 / 31;  62 / 33) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին 

հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ապա ողորմութեան ի բաց հանումն:  (71 / 17) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն (72 / 8) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 12) 
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  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի 
բաց քակեալ:  (72 / 31) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի 
բաց խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն 

կամեցաւ բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

  ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 20) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի 
բաց տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 25) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն  (88 / 10) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 

ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 17;  91 / 17) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի 
բաց ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ 

գործն յաջորդի:  (94 / 20) 
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եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 31) 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի  (98 / 23) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեա  (99 / 28) 

  եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն 

յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, (111 / 21) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

   յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու 

զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 11) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 24) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ (129 / 27) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս (129 / 28) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի 
բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն  (136 / 28) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն (141 / 22) 
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  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն  (142 / 22) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն (146 / 26) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի 
բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 4) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 8) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի 
բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն  (196 / 26) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս, կամէին 

եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 12) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս (212 / 31) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, (215 / 23) 
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  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի 
բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 34) 

  եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 9) 

բայց ի հարազատն ամուսնաց. ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ 

ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի 

պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն  (236 / 3) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 26) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ 

յարմարագոյն զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

ԻԲՐ    - 75 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս (31 / 8) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 17) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ (42 / 27) 

  իբր օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն 

ստորակաց լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  Ի՞բր գոյր հնար զուգիւք  (61 / 35) 
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  յիրաւի իբր ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն (65 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել 

զուրուք ի՞բր առնոյր  (66 / 34) 

  եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի 

(68 / 29) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 20) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, 

այլ իբր զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13;  71 / 13) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 18) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս  (78 / 24) 

  եւ քան զչարացն այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն 

գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 6) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 30) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ 

պաշտպանեալ իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն 

նախախնամութեան իմաստից,  (98 / 1) 
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  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 10) 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 17) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(98 / 33) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն 

եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 27) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ  (108 / 30) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ 

եւ իբր զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 4) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի  (113 / 18) 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս  (121 / 23) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն 

(131 / 13) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 4) 
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  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա 

համարելով բանականս ազին:  (133 / 21) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 24) 

եւ այնպէս իբր ընտանի եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի 

(137 / 10) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 32) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի (139 / 17) 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, (140 / 5) 

  եւ իբր կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի  (141 / 1) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան   (142 / 1) 

  զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար (142 / 9) 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն, եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից 

եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս 

(142 / 21;  142 / 24) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին 

չարս:  (143 / 5) 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 5) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտան (148 / 12) 
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  իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, 

անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց (148 / 20) 

  վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից 

օդոյն (148 / 34) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել (149 / 12) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 34) 

զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի շղթայս (150 / 3) 

այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն 

եւ այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 20) 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 

  եւ ի մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց 

(151 / 26) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն(156 / 17) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ 

վկայութեամբ իբր առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի 

օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի (178 / 30) 

  այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ աթենացիսն յաղագս 

Կղէովնի:  (185 / 2) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն 

(186 / 18) 
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  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 3) 

  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 3) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի 

ողբերգութեանս, իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ 

հանդիպեցար ինձ՝ սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի 

քան զմի՝ ի վերայ արկանել:  (195 / 21) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն (212 / 7) 

  յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ 

զԳեդէոն իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ 

խաղացեալս  (212 / 16) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 22) 

զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ պարապեցուցանէ 

զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման(230 / 12) 

եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին 

ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն 

աներկիւղ   (230 / 29) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ  (232 / 2) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 

  իբր ի բազմականի պահելով՝ դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ 

յօգտակարութեանցն տեղիս  (237 / 10) 
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ԻԲՐԵՒ            - 62 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 10) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 28) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, 

այլ իբրեւ զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 14) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 31) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 4) 

եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

  ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 9) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին 

երկնի, իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 
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  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ 

սա իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 

յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 15) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ  (114 / 19) 

  որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

   եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց  (118 / 4) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

որ է արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի 

օրինօք:  (120 / 31) 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ. (120 / 34;  120 / 35) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 25) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ 

դնի իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 13) 
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բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն 

առաջի իբրեւ զթիրախ կանգնեալ կայր (127 / 22) 

  որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս, բայց 

է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 32) 

եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 34) 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս  (133 / 7) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս (136 / 31) 

  իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն 

բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 33) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 31) 
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  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան  (148 / 18) 

այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան 

եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք (149 / 24) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 26) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 19) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 28) 
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  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 20) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան   (206 / 23) 

եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր  (209 / 26) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի (222 / 18) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս 

կարեւորս իբրեւ զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ 

համարձակել ի յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 31) 

  բազմազան անուշահոտ բուսակօք զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն 

սիրամարգ (244 / 6) 

  յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի 

գնացս ջուրց (246 / 13) 

  

ԻԲՐՈՒ            - 58 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտ (54 / 17) 
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  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 14) 

  իբրու եւ ոչ փոքր ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ 

հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 22) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին (81 / 4) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 13) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն (83 / 15) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 20) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 4) 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 24) 

  զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս  (105 / 18) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս (135 / 31) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն 

(158 / 14) 

  իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 13) 

  իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (164 / 33) 
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  իբրու ի մեռելութենէ իմն կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն 

ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ զամենայն բուսոցն բերս  (165 / 11) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի. նա՝ վասն 

զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս գործէ եւ 

կարշնեղս, թէեկ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ 

գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17)           

Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 21) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց 

թողցին իբրու զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, 

յաճախապէս բերողք ծգտակարին:  (169 / 6) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 1) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել, եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ 

հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ (171 / 5) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի 

գովելիս իբրու յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ 

զերիցագոյն գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական (181 / 10) 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 6) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 20) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն 

յատուկ իբրու զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 9) 
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որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ 

զօրէն իբրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց 

կամակորութիւն  (187 / 20) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 17) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս (188 / 21) 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ 

եղկելի, իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 21) 

եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 1) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, 

զստութիւն իբրու զստուգութիւն (195 / 11) 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ 

ուրախութեան  (197 / 9) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն 

արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ 

ուխտին տեառն  (198 / 19) 

իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ հանդիպիս ինձ (199 / 2) 
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  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտանութիւն  (200 / 6) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 29) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 8) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն (207 / 8) 

  եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց  (209 / 16) 

որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց  (211 / 13) 

  եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին 

զամանսն, եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս (212 / 21) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան, իբրու յոյժ 

խռնելոց ի միասին:  (214 / 3) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 10) 

  զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել  (215 / 29) 

իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք  (217 / 27) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք 

ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ (220 / 24) 
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  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ 

պատուով իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց, եւ 

անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 5) 

  

ԻԲՐՈՒ ԹԷ  - տե՛ս ԻԲՐՈՒ գլխաբառի տակ  ընդգծվածները 

ԻԳԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան 

հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ 

ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ 

միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 31) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն (133 / 16) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի 

զեխ իգամոլութիւնս խառնիցն (230 / 21) 

  

Ի ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ – 2 

     Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ,   ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 27) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի 
գիտութիւն ճշմարտութեան:  (194 / 19) 
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Ի ԳԼՈՒԽ ԵԴԵԱԼ  - 1 

Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  

Ի ԴԷՄՍ  -  6 

Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք (93 / 4) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել (101 / 23) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ  (209 / 4) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 
դէմս թշնամւոյն (210 / 13) 

  

Ի ԴԷՊ  -13 

Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

              Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 35) 
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              Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն 

հատուցանել արդարակ:  (87 / 9) 

  եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ (115 / 25) 

              որում ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն 

սպասաւորք  (150 / 17) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

              Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 23) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 
դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 27) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 18) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի 
դէպն հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

Ի ԴԷՊ Է  - 5 

միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի 
դէպ է զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս  (136 / 11) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ (191 / 16) 

Ի ԴՈՒՐՍ        - 4 

  իբրու ի մեռելութենէ իմն կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն 

ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս  (165 / 13) 
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  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով,  (181 / 31) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն  (192 / 18) 

ԻԺԱԲԱՐՈՅ   - 1 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 29) 

  

Ի ԽՈՅԶ ԱՌԵԱԼ       - 1 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս (113 / 29) 

 

Ի ԿԻՐ   ԱՌՆՈՒԼ  -  1 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի 
կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

 

Ի ԿԻՐ ԱՐԿԱՆԵԼ  - 1 

առ ի կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս  (41 / 6) 

 

Ի ԿԻՐ ԱՐԿԱՆԵՄ 

որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 
կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն (36 / 28) 

սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ  (238 / 1) 

ԻՀԱՐԿԷ         - 6 
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Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ (85 / 10) 

յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր 

պատերազմ:  (79 / 27) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն  (84 / 15) 

ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 14) 

զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ 

վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 31) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 

Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 
հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 18) 

  

Ի ՀԵՏ  -  8 

Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն  (118 / 10) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, (126 / 8) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց (198 / 26) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 25) 

  եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս  (207 / 7) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն  (219 / 13) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

Ի ՁԵՌՆ   բերել ՁԵՌՆ գլխաբառից 

ԻՂՁ    - 9 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ 

(109 / 34) 

  ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի ուրախակցութեամբն 

զուարճացումն (223 / 12) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 13) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ  (41 / 29) 

  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն 

ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

  որոց զանուղայսն գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն 

հայցելով ըստ ըղձիցն օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն 

յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 32) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն, միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական 

ախորժակ ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի բարեօք 

զուարճացելոցն:  (159 / 24) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան (226 / 4) 

  հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 
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ԻՄ       - 29 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 17) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն 

(186 / 18) 

  ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն (196 / 3) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 21) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ 

սակս իմոյ ստգտանելի սխալանաց  (239 / 12) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս 

կազմեցից իմոյ վիրառնութեանս:  (242 / 14)    

  Արդ՝ աւա՜ղ Իմոյ նախէին բաստի  (246 / 12) 

ւստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս հարուածոց, (246 / 30) 

  նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ 

խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (102 / 2) 

  լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 18) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սու (190 / 11) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 8) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս  (190 / 33) 
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  այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել երեսաց, այսու 

ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ 

եւ իմոց հաւանեցելոցն. (233 / 15) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 20) 

  որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք անձն:  (239 / 5) 

որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի կենցաղ:  (242 / 21) 

  ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական 

զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց, զի միխտ 

ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ պատմողք նորին 

սքանչելագործութեանն:  (204 / 28) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 17) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, (191 / 11) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 3;  195 / 5) 

Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 
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ԻՄԱԾԻՆ        - 4 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 10) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի, եւ ես առաւել զուարճանայի 

պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 7) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 22) 

զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն հայրենախնամն գթով 

սնուցանէի (245 / 32) 

  

ԻՄԱՆԱԼ         - 12 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց  (33 / 3) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ  (42 / 24) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ  (50 / 7) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ (55 / 1) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի 

(138 / 19) 

  դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ 

զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ (171 / 4) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք 

աղեղնաւորք, եւս այլ անդ էր իմանալ դարձեալ (214 / 8) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս 

վարել իմանալ,  (223 / 26) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել 

եւ զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն  (193 / 16) 
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  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ (156 / 25) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ  (191 / 4) 

  

ԻՄԱՆԱԼԻ      - 5 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 19) 

որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի իմանալի:  (139 / 17) 

  Առ որորվ իմանալի է(181 / 25) 

յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 10) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

  

ԻՄԱՆԱՄ        - 7 

   իմանամ վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 13) 

  զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, արդէն 

զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 1) 

այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 19) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս 

պաշտպանութիւն իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն 

(208 / 7) 

  ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ 

զելսն իմանան:  (116 / 24) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 
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  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ - 1 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ 

ըստ իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 3) 

  

ԻՄԱՆԻՄ        - 2 

  զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն  (172 / 6) 

  

ԻՄԱՆՈՂԱԿԱՆ          - 1 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

  

ԻՄԱՍՏ           - 19 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն 

նախախնամութեան իմաստից,  (98 / 2) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք  (100 / 26) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք (247 / 3) 

  եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից պտուղս, կարէ 

այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն վերաթռել 

աստիճան (36 / 33) 
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  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս անկողոպուտն 

պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի ծերութեանս 

անձին:  (246 / 10) 

   եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր հանճարոյ, օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն 

կացուցանէր մարդկան:  (41 / 9) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

   ի սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով 

տանին կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 11) 

  եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ 

կատարելական իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետազօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն  (171 / 7) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս 

հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 18) 

  եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն 

զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 16) 

եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտա (116 / 25) 

  բաւական է յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ 

վայելչականին:  (181 / 18) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք 

հնարաւոր իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 15) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա  (57 / 30) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն, որ այնպիսի իմն 

զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն 

յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 32) 
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  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ 

անկեալ իմաստք:  (33 / 2) 

  

ԻՄԱՍՏԱԲԱՐ - 3 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար  (48 / 32) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս  (113 / 28) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 28) 

  

ԻՄԱՍՏԱԳՈՅՆ          -2 

Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ 

ոմանց իմաստագոյն բնախօսութեանն (42 / 25) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ (229 / 11)      

  

ԻՄԱՍՏԱԿ      - 5 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել 

զԲիաս իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին 

խամրեաց զիմաստակիցս բարութիւն, (244 / 23) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն 

յամենայն իմաստակացն պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 4) 

  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 3) 
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ԻՄԱՍՏԱԿԱՆ - 2 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 11) 

  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն 

հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 7) 

 

ԻՄԱՍՏԱՅԵՂՑ          - 1 

եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն 

վերադրիցեն արգասիս (36 / 29) 

  

ԻՄԱՍՏԱՃԵՄ            - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս 

ճարտասանելով իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն 

հոգեպատումս  (247 / 17) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ - 12 

զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 33) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի, 

եւ զիմաստասէր ճարտարաբան (113 / 18) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ միանգամայն զգեղեցիկ 

ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 24) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն 

(58 / 13) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն 

սքանչելի իմաստասէրն Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ 

կարողապէս ստանալ բարեբախտութիւն (59 / 6) 



2162 
 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան (237 / 2) 

  Յիրաւի սքանչացեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 7) 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն 

ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ 

ըստ իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 3 

Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, 

ըստ իմաստասիրացն բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ 

յարանուն ինքեան ձիաստաց կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով 

պատճառ:  (134 / 17) 

  որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ 

միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան (150 / 10) 

թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 15) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԲԱՐ  - 1 

իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ երկրին 

զբնութիւն (171 / 12) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԳՈՅՆ            - 1 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս 

եւ անմախասէր դիտաւորութեամբ  (38 / 11) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ  - 5 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ 

ոչ իմաստասիրական ինչ կրթութեանց (126 / 5) 
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  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն 

իսկ իմաստասիրական բաւականութեամբ:  (223 / 33) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով 

աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ 

այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 10) 

  կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն  (138 / 23) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ 

զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման  (106 / 20) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԼԻ     - 1 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ 

քան իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ          -6 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 5) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, 

յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք (98 / 20) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, 

արութեամբ, եւ արդարութեամբ (103 / 7) 

եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն գովանաց 

մրցանակ:  (33 / 17) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 24) 
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  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն… 

եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 28) 

  

ԻՄԱՍՏՆԱԳՈՅՆ   -9 

իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին 

(96 / 18) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ 

յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 30) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան 

(57 / 26) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32) 

  եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, 

թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 6) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ 

գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 27) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11) 

  

ԻՄԱՍՏՆԱՆԱԼ          - 2 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ  (150 / 9) 
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  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 14) 

ԻՄԱՍՏՆԱՒՈՐ           - 1 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 26) 

 

ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ        -53 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 

եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն միանգամայն եւ իմաստութեամբ,  (38 / 17) 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. 

«Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. 

իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 11) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ (80 / 17) 

անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով խրոխտացեալ գոգցես 

բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 5) 

  յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ 

ամբողջ պահապանութիւն (156 / 22) 

որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա 

եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 23) 
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  իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ 

արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 9) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ 

յաւետ իմաստութեամբն յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 4) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ:  (69 / 30) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 16) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 13) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն (234 / 13) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական 

տեսանէ իմաստութեան՝ (31 / 29) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 11) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 14) 

եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն 

հասանել իմաստութեան:  (96 / 15) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն (111 / 6) 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ (116 / 18) 

  եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 8) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 
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որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն 

եւեթ իմաստութեան, (213 / 23) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 9) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 11) 

  անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր ուղեգնացութիւն 

յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ իմաստութեանն:  (41 / 1) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի (55 / 14) 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 18) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 23) 

  որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն 

զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 21) 
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որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 15) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք 

յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին  (55 / 21) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 11) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 22) 

  տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն բերել պտուղս 

բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 

որ հանապազ յիմաստութեանն  դեգերին դպրոցս  (234 / 15) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 5) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն (55 / 31) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ,  (56 / 30) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս (59 / 4) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 2) 
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  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն…  (95 / 16) 

որ հանապազ յիմաստութեանն  դեգերին դպրոցս  (234 / 15) 

ԻՄԱՍՏՈՒՆ    - 10 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, 

արժանաւոր եւ իմաստուն վեհագոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 29) 

   յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, 

ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ 

ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի 

(178 / 28) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 23) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 3) 

զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ 

եւ յիմաստնոց,  (126 / 27) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 1) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 23) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 12) 
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ԻՄԱՑԵԱԼ      - 1 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս, եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 30) 

Ի ՄԷՋ  - տե՛ս ՄԷՋ գլխաբառի տակ 

ԻՄՆ    - 133   

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին (32 / 4) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, 

յաւետագոյն իմն պատուով անցեալ վայելչանայ հանապազ ի կենցաղումս 

(34 / 19) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման 

քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս, 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17;  36 / 18) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով  (38 / 26) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 17) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ (40 / 26) 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝  

կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն  (45 / 28) 
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  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ (47 / 11) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց 

կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 9) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (49 / 26) 

որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի 

արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 31) 

  փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ 

յապահովութեամբ խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 2) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 9) 

այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ ասեմ եւ 

մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր 

օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28;  51 / 30) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի 

քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել 

մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն (52 / 33) 

  իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի (54 / 17) 

  այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն, եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (55 / 30) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ 
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զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 5) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու 

անճառելի իմն վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս 

պարգեւեցաւ ազին (56 / 15) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, դիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 18) 

  կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ զսոյն լեալ 

համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ իգօք, 

եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր զԼետով:  (61 / 8) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու (62 / 17) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, (63 / 21) 

  բնաւորեցաւ իմն յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ 

գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 31) 

  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 33) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 7) 

  եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 19) 

  անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով խրոխտացեալ գոգցես 

բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 5) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն (83 / 15) 
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  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր 

ինչ ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 18) 

  եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 7) 

  օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք  է (88 / 18) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

(91 / 3) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս  (93 / 1) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր 

ինքնաբերս իմն  (96 / 30) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 26) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 4) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք (101 / 11) 

  այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն երեւի 

գործ  (114 / 28) 

այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս(115 / 8) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ 

յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 
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համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 15;  115 / 17) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 29) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործա 

(118 / 32) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 11) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի 

օրինօք:  (120 / 32) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն (121 / 21) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն  (122 / 3) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 30) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 14) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս, բայց 

է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 32) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 4) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 2) 
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  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 16) 

  միշտ անբնակ իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ 

վայելչականն իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3) 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 11) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն 

ամփոփեալ:  (157 / 3) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 22) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն 

(159 / 31) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 21) 
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  իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն (164 / 33) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի 

մեռելութենէ իմն կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս 

զբողբոջս եւ զամենայն բուսոցն բերս (165 / 12) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ (165 / 32) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 21) 

  իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ երկրին 

զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն (171 / 12) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ 

նորոգի ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 5) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր 

(180 / 3) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու 

յորդորական իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր 

միջօրեայ գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ 

խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 10) 

որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան 

այսպիսաբար իմն վայելիւք:  (186 / 17) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 
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զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

  եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 31) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն (191 / 17) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն 

զարգացումն  (194 / 4) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 8) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ 

օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ 

անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ (199 / 2) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն (199 / 5) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (200 / 1) 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 14) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց,  (202 / 29) 
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  այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն (204 / 1) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէ (206 / 11) 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 9) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի 

փքացեալ  (209 / 25) 

եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 13) 

հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

(219 / 8) 

  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, (222 / 13) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել (223 / 31) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ 

ըղձիւք իմն եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան (226 / 4) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ զբարօրութեանցն 

դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 1) 
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գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ 

հաճելի իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն 

հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ 

կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 2) 

  եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 18) 

  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (107 / 1) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք (118 / 6) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ 

անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց 

զտապանակ ուխտին տեառն (198 / 19) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ (41 / 29) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք (70 / 3) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն 

փառաւորեալ սպասաւորի  (174 / 1) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 31) 

  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել  (190 / 18) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 
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  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա (237 / 17) 

  զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  

ԻՄՈՅԻՆ        - 1 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

(242 / 22) 

  

ԻՄՈՅՔ           - 5 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ծանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 32) 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք 

սատարութիւն իմոյս թշուառացելում անձինս:  (240 / 1) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 10) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի 

ներքոյ իմոցս դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով… (191 / 8) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  

Ի ՆԵՐՔՈՅ     - 13 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  Ա եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 
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  մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. (56 / 19) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց 

հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին 

զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 17) 

զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ 

կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 29) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 
ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս  (190 / 33) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 8) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի (236 / 7) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 

  

Ի ՆԵՐՔՍ        - 11 

առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ(64 / 20) 

որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 
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  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  եւ ի ներքս անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի 
ներքս անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 25) 

  յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք 

զասպականեացն հոյլս:  (214 / 28) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

  

ԻՆՉ    - 219 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի 

դէմս ինչ վերաբերեալ:  (30 / 9) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. 

որպիսի ինչ. զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն 

ասաց բուսանիլ:  (30 / 12) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 15;  30 / 16) 

  որպիսի ինչ. Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն 

տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 19) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 24) 

  եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 28) 



2183 
 

  եւ ոչ սուղ ինչ այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ  (32 / 28) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ (33 / 11) 

որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ  (33 / 30) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 29) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն 

փարթամանալ պարուք (35 / 20) 

  բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից 

կանգնելոյ, զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ 

համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն (38 / 21) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելոիվք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ. բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ 

նահատակացն արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով 

հաստատութիւն:  (39 / 15;  39 / 15;  39 / 17) 

  զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ 

ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան (43 / 6) 

  զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է 

լինել ինչ յարժանեացն»:  (45 / 22) 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 
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  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 7) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 4) 

  եւ է այսպիսի ինչ. «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի 

նմանէ»:  (51 / 23) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ 

ոչ այլ ինչ,  (52 / 2) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն, այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց, նա 

զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս  (52 / 11;  52 / 13) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց (52 / 22) 

  եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  զի խոյս տալով յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց (55 / 24) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր 
ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն  (56 / 22) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն 

ամենայն ինչ»:  (58 / 5) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան 

(58 / 23) 
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  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին 

(60 / 15) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բեր  (61 / 21) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 19) 

  յիրաւի իբր ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 32) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս(63 / 4) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի 

դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 15;  67 / 18) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ 

աւելի ինչ ոչ:  (68 / 30) 
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  այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ 

մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 16) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս, վասն 

սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ դատաստան. 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 11;  74 / 13) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ (74 / 29) 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 9) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, 

եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 13) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 21) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ (82 / 6) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս  (82 / 13) 

  սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել  (82 / 25) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն (84 / 4) 

ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս 

մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ 

բնութիւն, այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 5;  85 / 8) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են (86 / 3) 

եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք  (86 / 9) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին 

պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 

կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս 

անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն 

գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ եւ 

պատկառանաց:  (86 / 12;  86 / 18;  86 / 19) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ(86 / 32;  86 / 33) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս (87 / 15) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 28) 
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  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս (88 / 2) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն  (88 / 9) 

ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս 

խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 17) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 7) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս, եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի 

կրկնապատիկն վասն հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 26;  89 / 28) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս  (90 / 8) 

  թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի (90 / 12) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 26;  90 / 27) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս 

զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել. եւ այնչափ 

երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն զբաց տալն 

արարեալ կարգ:  (91 / 7;  91 / 8;  91 / 10) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի 

անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն 

պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս 

փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս  (91 / 28;  91 / 32) 
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  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ,  (92 / 17) 

  երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու կարկառելոյ 

պատուհաս:  (92 / 26) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ 

թերեւս սո՞ւղ ինչ ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամա 

(94 / 14) 

սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ 

բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ. բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս 

իւրումն հաստատէր երջանկութեանն:  (98 / 7) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 16) 

եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք (103 / 20) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին 

հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 
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  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 18) 

  որ թէպէտ եւ ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա 

զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի  (112 / 26) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, (112 / 32) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի 

չար ինչ կարծեցեալ իրաց:  (113 / 28) 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ, եւ 

որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 23;  115 / 25) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ  (116 / 15) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ 

այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 19) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց 

եւ դոյզն ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն 

փոխին կեանս:  (118 / 8) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս  (121 / 23) 
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  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն  (122 / 4) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս, այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն 

առ փոքր ինչ զբամբասանս յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն 

փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, 

այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի 

մրցանակ. որպէս եւ առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 1;  125 / 4) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ 

իմաստասիրական ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ 

բարգաւաճանաց գոյանայ, այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ 

վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 5) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 15) 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 21) 
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 զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 3) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա 

համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, 

մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21) 

միշտ անբնակ իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ 

զմի ինչ վայելչականն իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ 

դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 21;  136 / 26) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ 

ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք 

բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ 

զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս 

աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր 

կապտութեան:  (136 / 29;  136 / 31) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 13) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 9) 
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  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն  (139 / 22) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի 

յարմարիցի՞ ինչ սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ 

ընդ ումեք:  (140 / 9) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, 

համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12;  140 / 13) 

  եւ իբր կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի, զպախարակելին 

հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. ոչ զկերակրանացն, եւ 

ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի 

բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս 

զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան 

արկածս, ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել 

զհետեւումն  (141 / 1;  141 / 8) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 20) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 29) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս  (146 / 1) 

  որոց դոյզն ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց 

անցանել բանիւ:  (147 / 10) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 24) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս (157 / 21) 
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  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց 

(161 / 3) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց (164 / 23) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 7) 

  , որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի կենցաղոյս մատչին դարմանոցն 

պէտք:  (166 / 20) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

  որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ  (172 / 10) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց 

առ փոքր ինչ դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն… սակայն յետ 

այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 9) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 25) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ  (174 / 12) 

եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի 

փոքր ինչ զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ 

գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 
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  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն 

յայտնէր ինձ:  (189 / 25) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 2) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 

թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 7;  195 / 11) 

եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 8) 

զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս (199 / 7) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 12) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ,  (199 / 28;  199 / 30) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու 

յիրս ինչ, (200 / 14) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ 

ընդ այլ ինչ ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 
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  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց  (202 / 10;  202 / 10) 

այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 2) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, (205 / 29) 

  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 5) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան, իբրու յոյժ խռնելոց ի միասին:  (214 / 1) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ (214 / 14) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 7) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն (216 / 15;  216 / 16) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 6) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 5) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 
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  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 13) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ 

ոչ սուղ ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 13) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել 

(228 / 11) 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց 

թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 35) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունակ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 12) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս, եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք 

ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս 

(236 / 17) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, 

ոչ նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք (239 / 13) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստ ից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր 

կողմանց, յինչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր 

ախորժակս, եւ զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 
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ԻՆՉ ԵՒ ԻՑԷ  - 1 

Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 5) 

  

ԻՆՉՔ  - 39 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից (76 / 15) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ 

յափշտակեն ինչս:  (117 / 12) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն  (145 / 25) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն 

իւրեանց ստացեալ ինչս   (219 / 28) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 15) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 5) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 5) 

  «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 24) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից (82 / 30) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 21) 
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  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք 

անգամ եւ զինուք:  (213 / 8) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 12) 

«պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ սաստիկ 

աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 27) 

  մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան 

չքնաղագիւտ ընչից  (236 / 28) 

զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 5;  237 / 9) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէ 

 եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց 

սակ  (77 / 18) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից  (85 / 27) 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ 

զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ 

զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս (52 / 15) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ (54 / 26) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան  (86 / 22) 
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  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից 

եւս արանց, եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ (87 / 4) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց  (88 / 8) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 27) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն (157 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 5) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս 

բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր 

փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր 

յափշտակութիւնս (86 / 14) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին  թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ(46 / 6) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ 

միոջէ յընչիցն մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան 

միանգամայն եւ ի բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութեն է(128 / 11) 

  յամենայն խոստովանեալ բարորութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն. 

առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ թաթաւուչք 

համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 7) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից  (80 / 5) 

  որք սովաւ վարեցաւ եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ 

(234 / 4) 
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  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն, 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցան  (237 / 16) 

քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի տոհմայինս (50 / 8) 

  

ԻՆՔՆ  - 234 /հաշվել 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս 

գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 26) 

որ ի տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն 

(66 / 26) 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի այլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 11) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ 

(228 / 18) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 9) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ գործւեացն 

բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 26) 

  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն 

զմարդիկ, (173 / 11) 

  բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. 

այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 

  որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն 

սորա  (112 / 14) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 15) 
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  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս (37 / 11) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 24) 

  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել 

մրցանակ  (46 / 21) 

  բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար ահա 

զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 33) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 33) 

  յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ 

բերիցէք յինքեանս ախտ (89 / 4) 

  զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 32) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, 

խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին 

զհամբարեալսն յինքեանս աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 3) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 14) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս 

բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 
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  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն  (56 / 17) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 19) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 12) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն (83 / 2) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս, (89 / 28) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 5) 

այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր 

գիտութիւն  (109 / 3) 
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զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց  (109 / 8) 

  զի ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  փութայ եւ ինքն հասանել (110 / 3) 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի (113 / 17) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 4) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  եւ զդերեւացեալն անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի 

փշաբերութեանն չարութիւն:  (125 / 27) 

  եւ անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 28) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ 

քննութեան:  (138 / 17) 

  եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 2) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ 
ինքեան խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ 

գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 8) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ(163 / 16) 

թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ եոեցես իբրու յաւէտ 

բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս 

ածելով:  (166 / 16) 
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որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի 

գովելի վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  ուստի յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ 

յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ (187 / 5) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 1) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ 

կացուցանել  (197 / 21) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր 

ջուր,  (206 / 14) 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն (210 / 12) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն, առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն 

ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն (216 / 18) 

  որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ (222 / 19) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 30) 
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  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ (225 / 9) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն (228 / 32) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան, բիւրապատիկ 

բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի 

վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց (233 / 5) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 28) 

  ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն (247 / 4) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս 

(35 / 6) 

որ ունելով ընդ ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին 

ծառային, եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 12) 

  ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն ցանկալիս 

գաւառացն:  (40 / 10) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 25) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ, զի ի 

կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ ինքն բոլոր 

անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 12) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի (54 / 17) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել   (56 / 17) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 
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  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահ (64 / 5) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան 

կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 

  զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն  (97 / 5) 

եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 5) 

  եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 4) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 17) 

զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր  (125 / 16) 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 20) 
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  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 20) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 18) 

  եւ անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի 

մրցանակս:  (134 / 28) 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել 

ընդունակ  (139 / 27) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ  (144 / 18) 

  վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց 

տնկոցն  (146 / 8) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան խոստովանեալ է մայրաքաղաք 

անիրաւութեան  (151 / 8) 

եւ ըստ ինքեան ասիցէ զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի 

զպարսաւն, (153 / 12) 

  թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ եոեցես իբրու յաւէտ 

բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս 

ածելով:  (166 / 16) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց 

զհոգացողն ինքեան պահելով:  (175 / 4) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր, 

քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 7) 
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  այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս իսկ 

համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել  (189 / 28) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր 

ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 14) 

  որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն 

ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ 

եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, (206 / 17) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 20) 

  որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ (225 / 9) 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն 
ըստ ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ 

իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ 

արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

  անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 

  մինչ զի արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի 

վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց 

Հոմերոս:  (47 / 13) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 2;  48 / 3) 
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  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն 

յարադրեալ զինքն ձկտեցուսցէ,  (48 / 17) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ, եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ 

յողացաւ գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու 

հացկերութեամբ  (72 / 32) 

զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ 

գիտութեան:  (81 / 2) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով:  (83 / 22) 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 16) 

զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 11) 

զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ 

անճառելոյն  (156 / 21) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն 

քան զինքն վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող 

ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր 

յաճախութիւն:  (157 / 21) 
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Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 20) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի 

(183 / 7) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ 

նազարացւոց զինքն անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր 

զօրութեան, որով արարածք հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 21) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 4) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 25) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի (222 / 18) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով 

տեղիս (88 / 3) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, 

լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 1) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 14) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս (106 / 18;  106 / 19) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց  (136 / 24) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ 

ստահակութիւնս յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն 

տնօրինել յօրինումն կարգաւորութեան:  (155 / 17) 
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  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս 

պատրաստութեամբ գործւեացն զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս (67 / 6) 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 3) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին  (172 / 31) 

  զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 28) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ 

բերէ ինքեամբ յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 14) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (227 / 6) 

եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից (61 / 29) 
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  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս  (80 / 6) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 23) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս 

(80 / 7) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք 

ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 18) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի 

շարժելն զինքեանս լաւագոյն շնչով կենդանակաւ (178 / 11) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 1) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս, եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 16) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, (128 / 19) 
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  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի  (137 / 11) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 22) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով 

բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել 

զգործ (161 / 24) 

  զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ 

զկարօտ ջրաբաշխութեան:  (171 / 14) 

  եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով 

բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 7) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն 

շուրջ զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ 

ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող 

անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց (51 / 15) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, 

ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին 

ոչ:  (67 / 6) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն 

(109 / 3) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (209 / 34) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 
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ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 27) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութին եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ, այլ եւ 

հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր զինուք եւ 

քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 9) 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր 

օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 24) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն (59 / 4) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս  (97 / 26) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար 

առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս, 

բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն 

աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ(122 / 26) 
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  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն (132 / 10) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ 

իրաւանցն չարիս (133 / 11) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ 

սա, յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն 

(141 / 2) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 25) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն 

դադարելոցն յինքեան զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ 

եւ զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ 

պաշտպանեալքն ի սմանէ:  (171 / 8) 

  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 27) 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս 

աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 8) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

 քանզի յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ 

ոռոգմամբ, սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան (245 / 17) 
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  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 18) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 2) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 
յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 

  

ԻՆՔՆԱԲԵՐ    - 2 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ  (175 / 2) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 30) 

  

ԻՆՔՆԱԳՈՐԾ            - 1 

իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 

  

ԻՆՔՆԱԿԱՄ   - 2 

  եւ կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս  (38 / 25) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն (92 / 18) 

  

ԻՆՔՆԱՀԱԼԱԾ          - 2 

  որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի 

հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն անցանել երկիր (125 / 15) 

   զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 1) 
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ԻՆՔՆԱՁԵՌՆ - 5 

  վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 25) 

  ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն լինելով որդիս  (67 / 13) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ 

իրօք ինքնաձեռն լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր 

քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 25) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 22) 

  

ԻՆՔՆԱՅՈՐԴՈՐ        - 1 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ - 1 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  

ԻՆՔՆԵՂ        - 1 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 30) 

  

ԻՆՔՆ ԸՍՏ ԻՆՔԵԱՆ տե՛ս ԻՆՔՆ  գլխաբառի տակ ընդգծված են 
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ԻՇԽԱՆ          - 16 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, 

մի իշխան եղիցի»:  (44 / 8) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 3) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

  միանգամայն եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր 

դատաստանի պատուհաս, այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի 

գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 23) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց (195 / 8) 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 14) 

  զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. (83 / 1) 

  այլ իշխանացդ, որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, (41 / 33) 

եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ (85 / 21) 

  գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն 

կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

 իշխանք յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 20) 
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  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 8) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ       - 17 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 28) 

վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 16) 

Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր 

սրովդ իշխանութեան (75 / 2) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 17) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, հասանելով միանգամայն 

ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ վտանգ տարակուսի:  (94 / 25) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ռյք ըստ 

պատուական իշխանութեանն աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 32) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց (94 / 14) 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (33 / 30) 

  ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով 

զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս 

զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս կոչեցեալ:  (39 / 12) 
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  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, եւ զլիդացւոցն 

յաջորդէր իշխանութիւն:  (63 / 25) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 7) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել, եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան, զի ոչ 

ունի ասէ արու զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ 

ժառանգիցէ իշխանութիւն  (68 / 23) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս (84 / 23) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն 

զարմանայցէ իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ 

ըստ յառաջագոյն ասացելումն (101 / 20) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի  (238 / 2) 

  անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին 

վարկ:  (34 / 21) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 25)  

ԻՇԽԵԱԼ        - 1 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս 

եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

ԻՇԽԵԼ          - 2 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ 

կամ իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 33 
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ԻՇԽԵՄ          - 2 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 32) 

մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  

ԻՇԽԵՑԵԱԼ   - 6 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 3) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 8) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 14) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան 

եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 3) 

  

ԻՇԽՈՂՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 27) 
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ԻՋԱՆԵԼ         - 1 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս 

եւ իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 23) 

  

ԻՋԱՆԵՄ        - 3 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 14) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր (100 / 31) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 31) 

  

ԻՋԵԱԼ           - 3 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 15) 

ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ 

ամենայն տիեզերս:  (123 / 6) 

  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն 

(248 / 12) 

ԻՋՈՒՑԱՆԵԼ  - 3 

եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ 

խոկացաւ իջուցանել յանասնական անկարգ խառնակութիւն  (73 / 33) 

զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանե (77 / 23) 

զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 
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ԻՋՈՒՑԱՆԵՄ - 2 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն 

(145 / 1) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 17) 

ԻՋՈՒՑԵԱԼ     - 2 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք 

արտասուաց իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 21) 

ԻՍԿ    - 322 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 15) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ զուարճանան 

փառօք:  (32 / 19) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, (32 / 20) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան (34 / 29) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտ (34 / 32) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի 

գործն իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 



2225 
 

եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն 

ջանոյն»:  (35 / 28) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան 

գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, (37 / 3) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի 

լուսոյն  (37 / 15) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ ամենահրաշ 

պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն 

հանապազ:  (38 / 6) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 

կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս օրէնս իմն 

գոգցես բնականս զայս դնելով, հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց 

բառնալ եւ զպատուարս, եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն. եւ 

յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան. որպէս եւ 

առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (38 / 25;  39 / 1) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 23) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին 

խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին 

թշուառութիւնք:  (39 / 26) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ եւ 

յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ 

զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 30) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 



2226 
 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ 

միանգամայն իսկ յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 31) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել (42 / 3) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին(42 / 9) 

յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝  (44 / 10) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն 

խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն 

ծառայեցուցանել:  (45 / 31) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, (46 / 4) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 6) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 15) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 21) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է, զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ 

սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի 

աղէտըս եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին 

ի կենցաղոյս:  (48 / 2;  48 / 5) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 16) 
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  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 24) 

  բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ վախճանեալք՝ գնան յաշխարհ 

(50 / 21) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է ճառել 

բանիւս:  (51 / 21) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 3) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն  (52 / 18) 

  ի վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի 

(54 / 16) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ 

միանգամայն իսկ վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ  (54 / 26) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 12) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի (55 / 14) 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն իմաստութեամբ 

բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ 

աղէտ»:  (56 / 12) 
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  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս  (56 / 26) 

  զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 31) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 11) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան,  (58 / 20) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 20) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է (61 / 32) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 14) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ  (62 / 26) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 7) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ (64 / 5) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող թէ 

պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր (64 / 31) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 33) 
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  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ (66 / 12) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 29) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է (67 / 7) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24;  69 / 26) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք 

իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 31) 

  գործով իրացն հանդիպել եւ ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 7) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք, որպէս եւ 

տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 20;  72 / 27) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 14) 
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  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 30) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 11) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզե  (74 / 32) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն (75 / 3) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 16) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս 

տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս 

բեղունս:  (76 / 18;  76 / 21) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական 

(77 / 12) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք (78 / 3) 

  զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 21) 

զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ:  (78 / 29) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  եւ համանգամայն իսկ ասել (79 / 17) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի 

յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ 

բաւական գիտութեամբ  (80 / 13)        
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եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի որք 

ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք ամենեւին ի 

քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 16) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեմբ (80 / 33) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 13) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ (82 / 15) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք (82 / 18) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 2) 

յորում այսքանեօք ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ 

տարրացեալ (83 / 14) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն (83 / 18) 

  այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 29) 

  համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, 

(84 / 12) 

Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է,  (84 / 24) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն 

այնպիսին կարէ լինել արարիչ  (85 / 26;  85 / 27) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն  (85 / 33) 
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  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 22) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 2) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել (87 / 8) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապաշաւել, (88 / 2) 

որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

  իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (88 / 33;  89 / 6) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ 

բնութիւնս իսկ ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս. որ 

գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ յանկումն գալ 

կենցաղոյս:  (90 / 7) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

  այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս 

հասանէր շիրմացն իսկ (91 / 6) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել (92 / 3) 



2233 
 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն (92 / 20) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի 

մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց 

տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 28;  92 / 29) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց (94 / 12) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 19) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 25) 

   մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

ամենայն իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին 

(96 / 18) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 25) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 31) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 25) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 
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  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն (99 / 27) 

  միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն (100 / 30) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն (101 / 24) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 28) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 30) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք (103 / 4) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ  (104 / 12) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց  (104 / 21) 

  եւ է երբէք զի վերաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն(105 / 11) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 23) 

իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ 

կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ 

միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ 

գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (107 / 32;  108 / 2) 
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  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 4) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն (108 / 8) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 28) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոց (111 / 26) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 

  իսկ ի սմա հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ 

տունկք:  (112 / 27) 

  իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ զօրացուցանէ:  (112 / 31) 

իսկ սա միանգամայն հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս 

ծառոց:  (113 / 2) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 4) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան (113 / 23) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ (114 / 9) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն 

պանծալիս՝   (114 / 13) 

  որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 
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  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 32) 

  եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց վշտըմբեր 

աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն (116 / 26) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 5) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ 

ամենայն իսկ բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 33) 

  Իսկ սա տուիչ է խաղաղութեան:  (118 / 23) 

  իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով մանաւանդ 

եւ շքեղակերպս եւս (118 / 25) 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 19) 

որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ (120 / 13) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց (125 / 13) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 13) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, (127 / 3) 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 29) 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 13) 
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  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց (129 / 19) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի (130 / 27) 

  զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 26) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք 

ամենեւին իսկ ոչ, (132 / 2) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին. եւ համայն 

պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն 

չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 29;  134 / 33) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու, որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ 

պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի 

տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 14;  135 / 17) 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց  (138 / 7) 

անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի 

(138 / 19) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ 

կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի 

օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 21;  138 / 23) 
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  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 10;  139 / 11) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք. 

բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 27) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 32) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն  (141 / 24) 

  յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 13) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 1) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ 

շատացելոց բնաւ իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան 

մտեալ:  (145 / 32) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (146 / 17) 

  բայց թէ սա իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն 

ամենեցուն:  (147 / 3) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս (147 / 19) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան:  (150 / 16) 
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  Իսկ հարկեալն յայտ է, (150 / 21) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ  (151 / 2) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր 

քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն 

ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում 

մահս:  (151 / 29) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել(153 / 16) 

որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 24) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբի (154 / 25) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 2) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

  Իսկ ապա զաւետեացն բան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր  (157 / 1) 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 30) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ չարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 

  եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 31) 
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  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս  (162 / 4) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ (163 / 16) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 25) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 27) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 

  եւ հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. 

համանգամայն իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 19) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատենից (168 / 11) 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան (168 / 33) 

  Իսկ   միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, 

զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան (171 / 14) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ 

պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ 

ձեռնտու:  (172 / 17) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 
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զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 13) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 26) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ 

գտանել խնամածութեան:  (174 / 25) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ 

իւր նկարեալ:  (175 / 24) 

  զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 28) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 17) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն 

վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 26) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն (179 / 17) 

վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 23) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 31) 
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  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն 

զբոլոր իսկ մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 28) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք (184 / 17) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան 

(185 / 10) 

Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսկ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13)  

Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ եւ 

ձեւոյ:  (185 / 15) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն 

(185 / 19) 

նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ 

հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  միանգամայն իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց 

հայր(188 / 5) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 29) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից (189 / 32) 

որում համանգամայն եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի 

ձեռն  (191 / 17) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք  (191 / 30) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 
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  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ 

յապատոհմիկ իսկ կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես 

բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

  բոլորովին իսկ այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի 

միտսն զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին 

իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 23) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն  (200 / 2) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի. քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ 

արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 11;  201 / 13) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում 

յառաջագոյն իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց (202 / 11) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ (203 / 17) 

  արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել  (205 / 30) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 20) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն (208 / 30) 
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  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան (209 / 3) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 18) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն, (211 / 4) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ 

զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 27) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս  (212 / 14) 

ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս (212 / 29) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 29) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն (215 / 2) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ 

իսպառ իսկ:  (215 / 14) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 10;  216 / 12) 

  որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն (221 / 6) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 15) 
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  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (221 / 19) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 7) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 33) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ, եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ 

այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն 

ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 7) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 9;  224 / 11) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց 

զօրավիգն (225 / 14) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 12) 
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  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ 

տեղիսն:  (227 / 15) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք, որ ի նոցանէ առանց յառաջախորհրդի դիտաւորութեան 

եւ բնաւ իսկ առանց բազմաջան տաժանմանց տարցի 

զբովանդակութիւն:  (227 / 30) 

  եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (228 / 2) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել, զի 

ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 10) 

  որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն (228 / 19) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս (229 / 4) 

  զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ կարեսցէ քաղաք  (229 / 25) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն (229 / 28) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ 

անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 27;  230 / 30) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, (231 / 28) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի 

գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 15;  232 / 18) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս(235 / 22) 
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  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս  (236 / 14) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտ  (243 / 28) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս  (245 / 25) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն (245 / 28) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 24) 

  

ԻՍԿԱՊԷՍ      - 2 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն 

առին արքն, եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ 

եկելոցս, որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ 

ըստ անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 12) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 20) 

  

ԻՍԿ ԱՐԴ  - տե՛ս ԻՍԿ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ԻՍԿ ԵԹԷ-  տե՛ս ԻՍԿ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  



2248 
 

ԻՍԿԻԶԲՆ      - 5 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  խափանելով յիսկզբանն նախ զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ 

զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ 

հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն (97 / 27) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 12) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի 

անդէն յիսկզբանն վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ 

բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 31) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան (103 / 4) 

  

ԻՍԿՈՅՆ         - 12 

եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր (127 / 21) 

  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատցաստել ոտից:  (197 / 19) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 13) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ (205 / 23) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ (210 / 6) 
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զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր (210 / 16) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն (212 / 6) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմն 

(214 / 12) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 29) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն 

բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 28) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 26) 

  

ԻՍՊԱՌ          - 2 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ իսպառ ընդ 

յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ 

մինչեւ իսպառ իսկ:  (215 / 14) 

  

ԻՍՐԱՅԷԼ       - 6 

  զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ մարգարէութեամբ, որքան 

թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ 

սեփական:  (97 / 21) 

«Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 
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  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի (96 / 7) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի  (128 / 6) 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 15) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի,  (192 / 30) 

  

ԻՍՐԱՅԷԼԱՑԻ           - 3 

  եւ ամենեցուն համարելով իսրայէլացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 15) 

  որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ 

երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց եւ ընդ 

նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց 

խաշանց  (211 / 13) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ 

սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ 

փրկութիւն:  (208 / 5) 

  

ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ           - 6 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն 

բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան ժողովուրդ:  (205 / 23) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 
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  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց 

զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն ազգէ զսոսկալիս 

բամբասելով իգամոլութիւն (133 / 15) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն (206 / 28) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. (209 / 19) 

  

ԻՍՐԱՅԷՂԱՑԻ           - 1 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս, զի ոչ բնաւ ընդ միտ 

զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր 

առ իսրայէղացիսն ունէին, (99 / 19) 

  

ԻՍՐԱՅԷՂԵԱՆ           - 1 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  

Ի ՎԱՅՐ  - 9 

Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի 
վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 
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զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ 

զցնծութեան երգս:  (113 / 13) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր,  (149 / 16) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն 

(187 / 21) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 13) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք   (207 / 15) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 26) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 10) 

  

Ի ՎԱՐ ԱՐԿԱՆԻՄ  - 1 

Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, զի 

առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն 

զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

Ի ՎԵՐԱՅ        - 113 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ 

հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 
վերայ բանիւ:  (30 / 26;  31 / 1;  31 / 3) 
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որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ 

անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 25) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 13) 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 12) 

անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով (52 / 15) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 
վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 
վերայ նոցա, (69 / 22) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 19) 
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  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 14) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար (80 / 14) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 8) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 17) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 
վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ (84 / 6) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր  (86 / 18) 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր (87 / 33) 

  եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք (89 / 17) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 11) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի 
վերայ դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 
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  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն (97 / 29) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած, 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝   (103 / 14) 

յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 29) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտան 

(115 / 27) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 
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  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ Յորդանան ի 
վերայ աստուածային բանի, (123 / 5) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի 

ներբողեանս, ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար, եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ  զ ի  վերայ բանին՝ 

պատճքառին  բանին: (124 / 9;124/11) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 18) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց  (126 / 1) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 13) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 14) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 5) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ 

դսրովանս:  (129 / 30) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 
վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 15) 
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  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի 
վերայ աշխատութիւնս  (131 / 23) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս  (133 / 9) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ 

բերմամբ ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, 

յոյց ի հետ ապա վն  ասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 1) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ  (138 / 13) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 5) 

  հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի 
վերայ յարձակել աւազակութեամբք (149 / 16) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 7) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 
վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 17) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 
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  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 

  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 25) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 22) 

եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ  (181 / 28) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 13) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 29) 

  որ ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին  (185 / 20) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս  (186 / 4) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 9) 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի, եւ նմին 

պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր գահերիցութեամբ 

վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 1) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 7) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (188 / 31) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, (194 / 25) 
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  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 13) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի 
վերայ արկանել:  (195 / 24) 

  եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

  եւ որպէս ի վերայ հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն 

բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն 

եւ զօտարացն, եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին 

սրոց՝ ի թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 19;  203 / 22) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ, եւ կամ 

մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 7) 

  զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի 
վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ 

ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 32) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 19) 

եւ ի պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 
վերայ, եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 
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  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 13) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս (212 / 1) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 15) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 8) 

որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 25) 

եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 17) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի 

ներբողեանս, ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար, եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ 

պատճառին ձայնակցեալ:  (  124/9;124 /10/ 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին (225 / 30) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն  (229 / 10) 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 29) 
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եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ 

վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  ( 230 / 31)   

զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

  եւ ի վերայ երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս 

յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 9) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով 

ցասումն(239 / 13) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք  (242 / 16) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան 

սփռես ի վերայ իմ:  (243 / 18) 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 26) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, շրջապարեցաւ զինեւ եւ 

ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ 

վտանգի համբուրեցի:  (244 / 19) 

  որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց, որ 

դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն զզարամանազանեալն 

համբակ:  (245 / 22) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս երկունք աղիտից, եւ սուգ անմխիթար 

ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 20) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ  (246 / 25) 
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  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն, եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 1) 

  

Ի ՎԵՐՈՒՍՏ   - 6 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի 
վերուստ նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ  օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ 

այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 4) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից, (98 / 1) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ (148 / 11) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ (182 / 12) 

բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ ե  (198 / 18) 

  

Ի  ՎԵՐՋԷ  - 2 

սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 
վերջէ եկեալքն (51 / 15)       

Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  

Ի ՎԵՐՋՈՅ  - 1 

զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 2) 
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ԻՐ       -  132 

որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն (116 / 8) 

  յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 30) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 22) 

  որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ յարդարի:  (162 / 19) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, (225 / 9) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս (229 / 4) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան 

(231 / 5) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ (233 / 8) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ (235 / 22) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն (78 / 28) 
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  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  միշտ իմասցի լեալ պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 8) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 18) 

  որ զի ամենայն իրաց հաստատութիւն ի ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք 

այսոքիւք են (61 / 17) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 34) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում 

ինչ իրաց զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 5) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց (73 / 26) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ  (78 / 19) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 21) 

  եւ կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ 

հանդիպեցաւ  (86 / 33) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, (89 / 28) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 
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  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ 

համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն 

մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն (106 / 22) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 28) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 23) 

  միշտ անբնակ իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ 

վայելչականն իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 31) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական (143 / 4) 

  հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի 

հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 35) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, (147 / 5) 

իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ 

մահացու իրաց, անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց (148 / 21) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, (226 / 13) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 17;  231 / 22) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 23) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ (233 / 19) 
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  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 24) 

  եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 23) 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց  (236 / 30) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց,  (237 / 6) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս 

ասել իրացն ասողին  (60 / 6) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 12) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 17) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն (147 / 9) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք  (150 / 17) 

զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք (151 / 34) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն 

ըստ իրացն շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն 

բնութեան  (189 / 27) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն 

նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 26) 
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  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

  նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ 

բոլորի զիրացն նմանութիւն  (211 / 9) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 12) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք 

(32 / 7) 

  նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր (36 / 22) 

  Եղծումն է ի բաց բարձումն առաջիկայ իրի:  (60 / 3) 

  նմին իրի ի նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 

  ամենայն իրի՝ սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ 

իմաստական բանիւ:  (119 / 6) 

  վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ 

առաւելահրաշ իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 31) 

որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք ուրախալից 

շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի տածելի 

պատրաստականք:  (174 / 22) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն:  (179 / 17) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 19) 
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  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց  (247 / 30) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 14) 

  յ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն (204 / 3) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ 

զյեղանակս իրին ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին:  (213 / 16) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 4) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն 

զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ 

կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ զգործեցեալ իրն:  (69 / 8) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց 

(160 / 7) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, (33 / 19) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք 

անցուցանելով իրս, (45 / 2) 
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  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկից (57 / 1) 

զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր 

առ իսրայէղացիսն ունէին  (99 / 18) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս (122 / 9) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4) 

  եւ զնոյն ի չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս 

 (142 / 29) 

  ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան 

զամենայն իրս:  (147 / 8) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, (149 / 22) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս (151 / 33) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ (163 / 16) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապե (223 / 30) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 30) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն, զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն 

պատուիրանապահ ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք 

աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ 

ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 11) 
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  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 23) 

  . եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ 

փարթամութեան իրս:  (234 / 2) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան (235 / 22) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ 

զնաւաստական իրս արուեստիւ (236 / 25) 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ 

գալ յիրս սխալանաց  (73 / 28) 

ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 21) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ (145 / 18) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ 

պիտանացու յիրս ինչ  (200 / 13)       

Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի 

գործեալ իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 9) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին 

կախարդութեանցն իրք, (70 / 4) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ (113 / 23) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ 

այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 11;  147 / 19) 
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  քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի 

միասին:  (201 / 14) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 3) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան, եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 30) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 26) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան. որպէս եւ 

ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս դրժանաց, 

եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր 

պատուհաս վնասուցն:  (236 / 7;  236 / 13) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման 

ք:  (36 / 16) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք  է(54 / 22) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, (88 / 20) 

  նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն հատուցանելոյ վարկ 

(92 / 24) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ 

ամենայն իրօք:  (139 / 12) 

  եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 



2272 
 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից… եւ 

մանաւանդ երկուք օգտակարիրօքս այսոքիւք (72 / 2) 

  

ԻՐԱԳՈՐԾԵՄ            - 1 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

  

ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ   - 9 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 9) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ, եւ ի բիւրապատիկ բարութիւնսն 

հանապազ վայելողս, այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի 

այնպիսի ամենաբարի իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ 

դժուարելով ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 22) 

զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ (240 / 12) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի (213 / 28) 

  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, մանաւանդ 

գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն (211 / 3) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ 

պատերազմականս իրագործութիւն (118 / 30) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 6) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 16) 
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  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն, 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցան  (237 / 13) 

  

ԻՐԱԴԻՏՈՂ   - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 30) 

  

ԻՐԱԽՈՅԶ     - 1 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  

ԻՐԱՆ  - 1 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 26) 

  

ԻՐԱՒԱԶԱՐԴ - 3 

   եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի (74 / 28) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց  (75 / 22) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

  

ԻՐԱՒԱԽՈՀ    - 2 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 
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քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ  (84 / 24) 

  

ԻՐԱՒԱՄԲ       - 4 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս 

լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս (82 / 12) 

  եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի 

ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 34) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս (225 / 4) 

  այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք զարդարեալ 

նազի  (238 / 7) 

  

ԻՐԱՒԱՑԻ       - 30 

Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 18) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, 

կարողաւն, իրաւացեաւն:  (222 / 5) 

Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 25) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 
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դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ 

հասարակիս  (74 / 11) 

  վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 31) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 28) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ (84 / 4) 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 14) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ 

այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 22) 

  կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ  (233 / 4) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 26) 

  Եւ եւս իրաւացի այս (237 / 32) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 13) 
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  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն (139 / 22) 

  ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն (204 / 1) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 17) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, 

եւ իրաւացւոյն (233 / 9) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն (232 / 35) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւացւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ 

դատաստան  (74 / 14) 

եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 34) 

ԻՐԱՒԱՑՈՒՑԵԱԼ       - 1 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 6) 

  

ԻՐԱՒՈՒՆՔ     - 7 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն 

խառնակութիւնսն եւ  (66 / 17) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ (31 / 18) 
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  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք (88 / 24) 

  վասն այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա 

ըստ կարի:  (142 / 12) 

  որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել 

զարտաքոյ իրաւանցն չարիս (133 / 11) 

ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, (73 / 17)  

ԻՐԵԱՐ           - 9 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 17) 

  միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն 

խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց  (139 / 8) 

  այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ 

յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 19) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ 

առ իրեարս հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ 

միաւորութիւնն զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի 

սկզբմամբ:  (169 / 12) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 5) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 12) 
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  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, ատեան լինելով 

նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող թշնամեացն են 

դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք 

առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 6) 

  

ԻՐԵՐԱՑ         - 12 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, 

զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ 

զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն (138 / 1) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 4) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ  (232 / 32) 

  եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ (49 / 14) 

  զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ 

անջատման յիրերաց, (83 / 33) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 20) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 19) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ 

անյայտ յիրերաց առնելով:  (206 / 3) 
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  իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց (209 / 17) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (212 / 33) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 25) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս (136 / 30) 

Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք, ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ 

անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն 

գիտելի ել զանազանութիւն ի բնութենէն:  (217 / 15) 

  

ԻՐԻՍ  -4 

Աստանօր յատուկ իրիս է այցելութիւն:  (221 / 5) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 29) 

  հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ 

(233 / 21) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկանիւր դարուց իբրեւ հայրաբար 

խնամով սնուցին զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 8) 

  

ԻՑԻՒ   - 3 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 
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  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամար (244 / 4) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 4) 

ԻՒ        - 3 

  իւ զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ 

նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 29) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից (198 / 25) 

  

Ի  ՎԱՂՆՋՈՒՑՆ ՀԵՏԷ  - 3   

Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ  (79 / 21) 

Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21) 

   որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա   (133 / 14) 

  

ԻՒՂ     - 1 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն (157 / 26) 

ԻՒՐ/անձնական դերանուն/  - 48 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 21) 
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  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 19) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ 

կրթութիւնք իւրեանց ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 6) 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն (65 / 17) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն…սակայն յետ այսոցիկ անդէն 

վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք 

են:  (173 / 9) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս 

առ իւրեանց կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ 

ուրախալից վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 24) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 10) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ 

զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ ինչս (219 / 27) 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց (228 / 2) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ,  (232 / 27) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 
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ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ 

ամրաբնակ յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց (168 / 31) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. 

(118 / 3) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք 

(208 / 6) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս  (212 / 31) 

  զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով գրելի 

ծննդոցն բարս (225 / 6) 

եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի է, եւ ոչ ոք 

անգիտանայ, զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն 

գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս (67 / 9) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի 

շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 26) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 23) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, 

այլ զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 28) 
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  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց  (117 / 12) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, 

մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (122 / 2) 

ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ 

զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 28) 

  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 4) 

  այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 13) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ (39 / 20) 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 26) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն  (55 / 31) 

  զի անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 33) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն 

ապրեցուցանել:  (162 / 3) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (206 / 34) 

  եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի 

բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 
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  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ 

եւ յիւրեանցն իսկ ստացելոյ(39 / 30) 

որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ, եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ 

ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 6) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք 

առաւելագոյն յիւրեանցն ողջախոհասցին առաքինութեան կալ 

հաստատուն:  (93 / 30) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս, որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով 

յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ 

տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին 

զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն եւ 

նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ 

կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք 

ապա յիւրեանցն կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն 

կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն 

տալոյ յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 29) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս 

առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ 

բարեբախտութեամբ:  (210 / 28) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 
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ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 21) 

  

ԻՒՐ/ստացակ. դեր./            -170 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն 

յանդգնեսցի  (54 / 16) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր (72 / 29) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց (76 / 19) 

  որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի 

փրկութիւն իւր պատրաստել:  (78 / 7) 

եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր 

բանիւք իւր վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 16) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 14) 

  անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ 

զընտելականն մերձաւորութիւն, բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ, որով 

անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 21;  120 / 21) 
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  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 31) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան 

միանգամայն իւր հաւատարմութեան:  (123 / 4) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն  (124 / 21) 

որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն (125 / 26) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան 

է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս (135 / 31) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր (142 / 30) 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել 

զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 15) 

  եւ առանձինն իւր զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել 

(162 / 32) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ 

զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս եւ 

յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 9) 

եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 25) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 
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  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ (179 / 19) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 28) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել  (180 / 23) 

տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց (222 / 11) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 26) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ եւ զդաշն 

սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով 

օգնական իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա 

այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս 

հասանէր շիրմացն (91 / 4) 

  ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն 

անմոռաց զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 18) 

  «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին 

ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 17) 

  յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի 

զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 23) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն, առ որս առաքեցաւն զեկուցանել 

կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 31) 

  եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 14) 

  եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 29) 
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  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն (64 / 31) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի 

արժանաւորս իւրում առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն 

(97 / 10) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն   (158 / 5) 

արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 14) 

  անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան 

քաղաք:  (45 / 15) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն 

արգասիս   (47 / 25) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 2) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր 

ումեք զիւր ինքեան անկ, (54 / 12) 

  առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս զիւր որդիսն  (61 / 11) 

  եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց 

համբարտակ:  (73 / 35) 

  զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի 

ուսուցանել զիւր գիտութիւն  (109 / 4) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ 

զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել 

զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 
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  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ 

նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն  (182 / 11) 

այլ իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 12) 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ 

սքանչելեաց իւրով գերազանցեալ մաքրութեամբ վա (99 / 5) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 1) 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 14) 

  եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 18) 

  ւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ 

ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ  (223 / 19) 

սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին (56 / 19) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէ ( 99/23) 

Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ 

զսպառնալիս՝ իւրովն անպարտելի քաջարութեամբ (100 / 21) 



2290 
 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 9) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս 

բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 21) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, (82 / 23) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 3) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 29) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 15) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 

որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ (232 / 2) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 32) 

  բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան 

(191 / 13) 
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  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 32) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին ցուցանէր 

Գիւգեայ:  (63 / 19) 

բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք (101 / 11) 

  որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 22) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի (129 / 13) 

երբեմն հեշտաւ թշնամեացն հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ 

երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ իւրումն ստացողի (132 / 25) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց 

յաւիտեան իւրումն ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ 

վերերեւութեամբն զանյատութիւն պարծանացն:  (192 / 10) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի  (131 / 2) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի 

(63 / 16) 

որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 26) 
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  եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս 

(114 / 30) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 6) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ 

մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի  (118 / 33) 

  որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան զամենայն հաւուց 

առեալ սովորութիւն:  (120 / 26) 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

  այլ հայելով ի յուղիղ շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին 

օրհնեալ զաւակի Սեմայ, զարգացոյց հետոց զընթացս 

առաքինութեանն:  (154 / 31) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

վասն զի զորս ի ներսն արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան (231 / 15) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ. զի 

ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն (163 / 23) 

եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք  (192 / 1) 

  եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն 

պահեսցէ  (72 / 16) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ 

խաղացմունս զիւրով անդանդաղ յօժարմտութեամբն  (218 / 11) 



2293 
 

զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 8) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն, (170 / 7) 

  զիւրսն լիով եւ ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն 

պէտս  (173 / 27) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտա 

(176 / 31) 

  զի եւ թաղման անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ 

անկեալս:  (208 / 29) 

  առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն 

յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 30) 

  յորում յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն  (93 / 9) 

  շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի (101 / 10) 

  այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր 

տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր 

անուն:  (101 / 24) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ  (114 / 9) 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 28) 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք 

մարդոյ իւրն ընչեղութիւն»:  (46 / 32) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց 

իմաստս:  (50 / 32) 
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սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէ (70 / 8) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 16) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն (85 / 4) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ 

լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 28) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 11) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, 

այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի 

(127 / 6) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ  (128 / 17) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ,  (128 / 25) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 16;  129 / 17) 
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  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ 

սպասաւորութիւն (133 / 25) 

  եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 9) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 20) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան (169 / 15) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ 

նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն 

զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 6) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 27) 

  յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս (234 / 13) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ 

յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 28) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է 

ինքնաձեռն յիւրն լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն 

ծովավէժ սատակմամբ բառնալ:  (67 / 13) 

եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր 

կինն յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

  յիւրն անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի 

մխիթարութիւն յիւրն տարակոյս (147 / 20) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս (206 / 11) 
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  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր 

բանակ:  (210 / 21) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 33;  104 / 3) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 8) 

եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի 

չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր զմու ի 

մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 

վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց (191 / 23) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ, եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ 

դիւրագոյն անցս իւրոց պատցաստել ոտից:  (197 / 20) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն  (228 / 22) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ 

ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 4) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել  (110 / 15) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի 
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եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ 

զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 32) 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ 

զԳեդէոն իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, 

(212 / 16) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ 

ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր 

զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 30) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն  (143 / 13) 

ԻՒՐԱԴԱՐՁ    - 1 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 8) 

  

ԻՒՐԱՀԱՒԱՆ   - 2 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն (177 / 1) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն 

եւ զիւրահաւան զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու 

զանսխալն օգտակարիցն լցումն (187 / 19)  
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ԻՒՐԱՅԻՆ       - 2 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 18) 

որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ 

փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի թշնամիսն ելով՝ առ ի 
յիւրայոցն (81 / 18) 

  

ԻՒՐԱՆՄԱՆ    - 2 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն 

հանդերձ իւրանման մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 11) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի  (142 / 19) 

  

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ         - 74 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան 

գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 6) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ 

(54 / 12) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ 

զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 4) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով 

յիրերացն իւրաքանչիւր բնակութեամբ:  (61 / 25) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից  (80 / 5) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 21) 
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  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար 

առ իւրաքանչիւր ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց 

առ իւրաքանչիւր պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք 

(105 / 27) 

  որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ 

այլումն  (107 / 33) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս 

կրելով իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն   (124 / 21) 

  «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

յորմէ եւ դղրդելով իւրաքանչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով 

փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ (136 / 14)       

Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ 

ըստ իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 6) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ 

ըստ իւրաքանչիւր հմտութեան:  (161 / 5) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 5) 

որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 5) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 13) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց, ոյց 

ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան  (205 / 1) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 
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անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի 

ըստ իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ 

ընդ հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր 

ըստ իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 10) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 10) 

յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (224 / 31) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ  (230 / 23) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն 

ըստ իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն 

(248 / 11) 

  եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել 

գեղեցիկ զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն  (36 / 2) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ 

եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

  եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն (75 / 9) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 2) 
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  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք 

համբաւեցան  (198 / 12) 

  եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 29) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 9) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան, յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան 

հանճարս՝ բանական եւ գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ 

անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 16) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 13) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 12) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 30) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 23) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ 

յոյժ գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ 

դադարեալ յիւրաքանչիւր ամրութեան  (214 / 15) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին   (214 / 21) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով 

փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն 

զանհասութեան ընթացիցն:  (214 / 31) 
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  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն 

լքանին յիւրաքանչիւր արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ 

ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք, որովք զարդարի 

կենցաղս. եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 20;  236 / 22) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 4) 

  հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 30) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, 

ըստ իւրաքանչիւրն լեալ կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք 

առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ յաճեցոուանել  (85 / 10) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, 

որչափ իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 23) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 2) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն 

եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ 

միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 



2303 
 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով 

առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 29) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 20) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ 

տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս 

յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 25) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 20) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 21) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան (231 / 27) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 26) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն (106 / 8) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 27) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 7) 
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  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ 

ատենիս յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք  (89 / 16) 

  եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց 

լինել իւրաքանչիւրոց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց  (145 / 20) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

(79 / 24) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր 

բնակութեան  (120 / 30) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 2) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիւրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28) 

  

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՈՔ – տե՛ս ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ  գլխաառի տակ ընդգծվածները          

  

ԻՒՐԵԱՆՑԱՍԱՐԱՍ    - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն 

կապտէին:  (248 / 29) 

  

ԻՒՐՈՅԻՆ       - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 27) 

 ԻՒՐՈՎԻՆ       - 2 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 21) 
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  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (127 / 1) 

  

Լ         186  (631) 

  

ԼԱԿԵԴՄՈՆԱՑԻ        - 3 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն 

խորհէին լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 8) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք, 

որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ 

եղելոց լակեդմոնացւոց»:  (184 / 13) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  

ԼԱԿՈՆԱԿԱՆ  - 1 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ 

միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 14) 

ԼԱԿՈՆԱՑԻ    - 2 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ  (38 / 9) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ 

մեծարանօք զլակոնացւոցն գովել (40 / 15) 

  

 

ԼԱՅՆԱԳՈՅՆ  - 1 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 
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ԼԱՅՆԱԼԻՃ    - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ 

կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ 

ախոյանիցն գուպարս (243 / 9) 

  

ԼԱՅՆԱՏԱՐԱԾ          - 2 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել (227 / 9) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ 

մարդկան լայնատարած միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 

ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆ            - 2 

կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան 

զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան 

(198 / 11) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն (232 / 9) 

  

ԼԱՊՏԵՐ        - 1 

  որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 31) 

ԼԱՒ      - 4 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս  (47 / 4) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի  (140 / 16) 
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  միշտ խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ 

դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին (159 / 1) 

  

ԼԱՒԱԳՈՅՆ     - 13 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր 

զամենայն լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ 

եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 5) 

որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 20) 

Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 21) 

  եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն 

զինքեանս լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել 

զբարեացն սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 32) 

  այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն (204 / 1) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 8) 

  զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ 

(94 / 10) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին 

ծայր կատարելութեանն (197 / 11) 
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  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի 

վարժել զլաւագոյն ուսումն վարդապետութեան  (188 / 10) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ  (224 / 6) 

  

ԼԱՒՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն 

ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 

  

ԼԵԱԼ   - 29 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի 

ծուլիցն լեալ խնամողաց ոչ է հարկաւոր (33 / 1) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

 միշտ իմասցի լեալ պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 8) 

  եւ զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք (61 / 7) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 15) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ (81 / 4) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս  (85 / 5) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ 

իւրաքանչիւրն լեալ կարող հանդուրժելոյ. (85 / 11) 

եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 7) 
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  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք (89 / 31) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ 

սիրոյն լեալ հեղձամղձուկ  (90 / 17) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց (92 / 23) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 16) 

  եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (101 / 1) 

եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն  (105 / 18) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել 

հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 2) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ 

գովութեան լեալ:  (124 / 3) 

ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 30) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 31) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք 

ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 16) 

«Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 20) 
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  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 9) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց   (195 / 33) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 17) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս 

տեսանէին լեալս,  (80 / 8) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  

ԼԵԱՌՆ           - 10 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս… (124 / 6) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկր (209 / 16) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ (199 / 11) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 
լերին, (196 / 1) 
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  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 32) 

վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ 

փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն 

տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 12) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, 

զհանդուրժեն լերինք յողորմագին ձայնէ (243 / 13) 

  

ԼԵԶՈՒ            - 5 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր 

փոխադրել լեզու հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 12) 

դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել 

զմարդիկ  (194 / 16) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, (197 / 5) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 

  

ԼԵՂԻ  - 1 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ 

ունել լեղի:  (122 / 12) 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ    - 7 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց  (236 / 29) 
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  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, (110 / 28) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ 

պատճառաց՝ զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 9) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 14) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի 
լեռնայինս եւ ի միջերկրայս (160 / 5) 

  

ԼԵՌՆՕՐԷՆ    - 1 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 19) 

  

ԼԵՏՈՎ           - 2 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, 

նախատէր զԼետով:  (61 / 7,  61 / 9) 

  

ԼԻ       - 49 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 
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  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն 

(42 / 9) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի (50 / 23) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի 

ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել 

տանջանօք լի սատակումն  (69 / 18) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս  (70 / 12) 

եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան 

կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 33) 

  փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ 

հրապարակաց լի հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ 

զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 23) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք (89 / 2) 

յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 23) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 
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  եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր (91 / 5) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 4) 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ, եւ լի բոլոր մասանց հաւասարութեամբ (121 / 2) 

  լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ 

մրցանակս (123 / 29) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 24) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում 

ժանտատեսիլ վատթարութեամբ  (126 / 25) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ 

հիքութեամբ լի աւուրս (128 / 26) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, (134 / 31) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս (151 / 33) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի  (163 / 9) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 5) 

  եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի 

մրցանակս (182 / 2) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 9) 
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  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 15) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 7) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ 

մերթ լի ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 15) 

բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ  (209 / 26) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր  (210 / 24) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ 

հեշտութեամբ լի եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ 

պատմել:  (210 / 31) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան  (216 / 11) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 
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  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն 

(52 / 5) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն (130 / 7) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս  (173 / 27) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ 

միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, 

եւ լիք հիքութեամբ:  (46 / 9) 

  

ԼԻԱԲԱԽՏԻԿ            - 1 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 3) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 2) 

  

ԼԻԱԲԵՐ         - 1 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ 

պտղոցն լիաբեր արմտիս:  (174 / 17) 

  

ԼԻԱԲՈՒՌՆ     - 1 
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  տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն զամբարշտութեան տոյժս (239 / 20) 

  

ԼԻԱԳՈՅՆ       - 1 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 5) 

  

ԼԻԱՁԵՌՆ      - 1 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ 

կամ լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 

  

ԼԻԱՊԷՍ         - 1 

հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցան (234 / 24) 

  

ԼԻԲԱՆԱՆ       - 1 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

  

ԼԻԴԱՑԻ         - 3 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 26) 

  եւ զլիդացւոցն յաջորդէր իշխանութիւն:  (63 / 25) 

  

ԼԻՃ     - 1 
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  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ 

նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 30) 

  

ԼԻՆԵԼ            - 131 

  եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 

  եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 24) 

  ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 22) 

  մինչ զի արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ 

զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց 

Հոմերոս:  (47 / 14) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի 

համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 11) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, 

թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն 

(52 / 18) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար 

ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  «Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ 

հերքող լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 12) 

սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն 

(56 / 19) 
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  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ 

պարզամտացն լինել:  (61 / 4) 

   շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 2) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող 

(63 / 10) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 16) 

զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն բազմութեան 

եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 15) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից. այլ զի 

զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 26) 

  զի իրաւացի օրինաց վարիչք լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ 

գովութիւն:  (78 / 18) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

  այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել (81 / 17) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա 

համարիցիք լինել:  (83 / 24) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ 

(85 / 27) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 19) 

զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել (92 / 29) 



2320 
 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 23) 

եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, 

որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 30) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան, եւ միջասահման երկաքանչիւր 

կողմանցն լինել, (102 / 9) 

  եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ լինել:  (102 / 30) 

  անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 17) 

որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել (115 / 33) 

  վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 28) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 4) 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ 

երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ 

յապառնիսն:  (119 / 2) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան120 / 21) 

  որ պատճառքն են անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս 

(122 / 14) 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ 

թշնամեացն լինել նետաձիգ:  (127 / 23) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա 

վարկանելով լինել բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 14) 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ 

զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 
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  ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել ըստգտանելի 

դժնդակութենէն:  (135 / 14) 

ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ 

(139 / 28) 

եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց (145 / 20) 

  միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

  ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք (162 / 11) 

բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման 

եւ լինել խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 8) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 7) 

   եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել, (188 / 15;  188 / 17) 

  այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել երեսաց 

(193 / 9) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց 

ժառանգող լինել պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, (195 / 29) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ  (199 / 30) 

զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ 

նորայն լինել նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս 

նմանութեամբ յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 
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   յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել, զի զօրէն աճառապինդ 

շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա ժամանէր, ոչ տայր ըստ 

սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ (207 / 11;  207 / 13) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ, (230 / 24) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել (232 / 16) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 25) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող  (85 / 25) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս 

(91 / 13) 

քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք 

(140 / 28) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. 

ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, (141 / 3) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 17) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, 

զանհամեմատ լինելով արութիւնս:  (39 / 2) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք 

այլք լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, 
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այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն  (51 / 13) 

  ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ խոնարհութիւն 

(52 / 11) 

  իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ  (54 / 17) 

  որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 24) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ 

կողոպուտք լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ 

աւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 24) 

  զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ կրթութեանցն 

միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով, միշտ 

զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 25) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին 

նէ լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն 

յիւրն լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ 

սատակմամբ բառնալ:  (67 / 13) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 
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միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 32) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք 

ինքնաձեռն լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր 

քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 25) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, (88 / 24) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 10) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 

եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 26) 

զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն 

յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 2) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 11) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 36) 

  , եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ 

ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս, 

խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի 

ցամաքի:  (114 / 27) 
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  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք  (116 / 9) 

  իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով մանաւանդ 

եւ շքեղակերպս եւս (118 / 26) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է 

գործակ   (118 / 32) 

  իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի օրինօք:  (120 / 28) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց 

ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 25;  122 / 28) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 20) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց (129 / 20) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լինելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու է, զի 

ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց 

մարդկան:  (131 / 9)        

զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 19) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի 

ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, ուստի անհնարին դժնդակ լինի 

երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս սորա:  (143 / 27) 
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  փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն 

օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, 

երգակից լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (169 / 1) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, 

մշտափթիթն լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ 

գունաւորութեամբն:  (180 / 23) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 30) 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական 

հարկաւորութենէն, լինելով աստուածանման:  (187 / 9) 

  զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, 

անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 12) 

  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան, եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ 

պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով տրտմութեամբս (188 / 23;  188 / 25) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 22) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն 

պարու լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն 

զարգացումն (194 / 5) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով, (206 / 8) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 4) 

եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ, կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ (209 / 6) 
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յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս 

առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ, (210 / 3) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց (215 / 23) 

  որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ 

վաճառաշահիկք լինելով:  (220 / 19) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 

դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 4) 

  միշտ երկուց հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին 

երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան 

(236 / 8) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման 

եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 5) 

  

ԼԻՆԵԼՈՑ   -  3 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 17) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, 

որպէս ասացի, եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 29) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 
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զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 20) 

  

ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ          - 18 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 30) 

  զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի 

եւ որ ի նոսա:  (96 / 9) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց (104 / 16) 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի (110 / 16) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ միայն արանց 

արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 22) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն զսա:  (109 / 18) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն 

ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 30) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի 

գիրս լինելութեանն երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ 

պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն 

շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ 

բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 11) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան, ոյց 
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պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ յայտնեսցի 

գովութեանց:  (103 / 26) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի 

սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 3) 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր 

օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն 

ստորակաց լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, 

ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ 

ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 17) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն 

 (85 / 2) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան 

թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ 

հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 26) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի, զի ամենայն ի ներքոյ 

երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին խառնուածոյ գոյացեալք եղեն 

ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 19) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ 

կատարեալ լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 23) 

  

ԼԻՆԻՄ           - 184 
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  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ (192 / 5) 

  որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ (193 / 36) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 8) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն 

աղօթակից լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 22) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս 

զուարճացեալ լինէի, (213 / 29) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 21) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 

կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս  (38 / 25) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6) 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 32) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին (70 / 3) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք  (207 / 15) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ 

քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք (208 / 9) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 25) 
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  եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն 

անհետազօտելիք լինէին (214 / 26) 

  կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց 

նորայն լինէր առաջնորդութիւն:  (36 / 19) 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով, 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ 

արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

  շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 11) 

  արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ 

խնդրեալ լինէր մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 3) 

  եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի 

խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց 

սատակեալ լինէր:  (67 / 19) 

  ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ 

տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս 

(91 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 8) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 32) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից,  (97 / 34) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 5) 
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  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ 

սիրելեօք լինէր զուարճացեալ, (101 / 28) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 11) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիր, թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին 

մատուցանիցէ երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ 

ոչ լինէր արժանի:  (125 / 15;  125 / 18) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց 

թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն 

երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 31) 

զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի 

կրողսն լինէր ներգործութիւն:  (137 / 31) 

  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի (190 / 4) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան 

մնալոյ լինէր պատճառ (193 / 28) 

սակայն յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն 

լճաց ինչ (199 / 28) 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն 

զօրութիւն յաղթութեան  (210 / 16) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ 

այլազգեացն լինէր կողմն  (210 / 22) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ …(216 / 25) 
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  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն:  (236 / 3) 

  «Որք սիրենն զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք 

դատեալ լինի:  (60 / 13) 

  եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 11) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն  (65 / 24) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 27) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն  (84 / 12) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (87 / 1) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի  (90 / 12) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից 

վարդապետեալ լինի տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք 

առաւելագոյն յիւրեանցն ողջախոհասցին առաքինութեան կալ 

հաստատուն:  (93 / 29) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս 

քաջարդարութեան լինի առիթ:  (112 / 2) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 
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  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք  (131 / 31) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 2) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 16) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ (137 / 33) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց (138 / 8) 

որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի իմանալի:  (139 / 17) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 9) 

  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ 

պահպանութեանցս սորա:  (143 / 28) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 24) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ 

արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն լինի:  (167 / 31) 

  անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ զսերմանեալն լինի, (176 / 21) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 13) 

  եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան  (235 / 24) 
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  եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 31) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, (188 / 28) 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 20) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք (39 / 15) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր  (39 / 30) 

  եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 17) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 14) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 12) 

որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 30) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 1) 
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յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն 

ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 19) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի, իսկ ի սմա հրճուալից 

ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ տունկք:  (112 / 25) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին (116 / 7) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց   (117 / 12) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս 

յիշեցեալ լինին գտակք սորա (148 / 19) 

Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ 

բարեհամբաւեալք լինին փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 10) 

Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, (199 / 32) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ (226 / 21) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 

եւ ծանրագոյն ինչ ախտի լինիցին ձեռնտու (62 / 19) 

  Ապա եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 28) 

եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք 

իմումս լինիցիք զուարճութեան:  (213 / 17) 

  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 17) 
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  այլ վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 32) 100 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան 

հաւակ լինիք այժմ,  (78 / 19) 

  ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ 

յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 4) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ  (64 / 20) 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի 

ամենեցուն լիցի:  (79 / 4) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ (82 / 12) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 13) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս, զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս 

ծննդեան լիցի եւ ի բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով, այլ զի ընտելակրթեալք 

յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ 

հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ ազատութիւն:  (135 / 24) 

եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 
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  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զս (238 / 11) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման 

(36 / 16) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 13) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ 

մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 17) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն 

(93 / 33) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 32) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ 

հռչակելիք  (38 / 18) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 2) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն  (124 / 20) 
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  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 11) 

  «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն (190 / 7) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ 

յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան 

իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34)  

յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի (48 / 20) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ… (53 / 16) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին 

ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր 

Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի 

անվայելուչ:  (67 / 21) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 19) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 13) 

  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ (87 / 5) 
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ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն 

դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան  (103 / 22) 

  այլ համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 25) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած (123 / 27) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով 

անցեալ եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 2) 

որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ 

չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 8) 

  որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ 

յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 9) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 22) 

  որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 28) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 14) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 24) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի  (192 / 12) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 
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  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութեն  (235 / 12) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր եւ քաջապէս 

յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (100 / 30) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ 

ընդունող, եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ 

բարութեանցն:  (197 / 11) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց  (198 / 29) 

  եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց (247 / 27) 

  «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի»:  (44 / 9) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց (169 / 11) 

  զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի 

անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 22) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝   (192 / 26) 
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  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն  (194 / 20) 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ 

գազանացն վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ 

կարապետ ուրախութեան. (197 / 7) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու 

յիրս ինչ, (200 / 13) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ, եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն 

հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի (207 / 6) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 22) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունակ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն. (233 / 15) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, զի նոյնքան բարեսէր եւ 

ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում արդարագործութեանն 

հաստատուն եղիցին անձինք, որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ 

մնասցէ աշխարհ:  (88 / 18;  88 / 21) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին (117 / 24) 

  զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, 

(188 / 11) 

  «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան 

զարմիդ»:  (40 / 12) 
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ԼԻՆՈՂ           - 1 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս անբաւ 

հիքութեանցն:  (52 / 20) 

  

ԼԻՈՒԹԻՒՆ     - 4 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն 

աննուազ լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 18) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն 

զարմտեացն լիութիւն, որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն 

բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել 

զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 10) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն 

եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

            Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ 

զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի 

պատուական քարանցն լինի:  (167 / 29) 

ԼԻՐԲ  - 2 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն  (243 / 4) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  

ԼԾԱԿԻՑ        - 3 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 
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  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, (173 / 3) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 17) 

  

ԼԾԱԿՑԵԱԼ    - 1 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ 

շնորհ   (167 / 16) 

  

ԼԾԱԿՑԵՄ      - 1 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  

ԼԾԱԿՑԻՄ      - 2 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 10) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, (226 / 15) 

  

ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 7) 
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ԼԾԱՁԻԳ        - 1 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով 

եւ լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս  (175 / 11) 

  

ԼԾԵԼ  - 1 

զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 6) 

  

ԼԿՏԻ  - 1 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 33) 

  

ԼՆՈՒԼ -  4 

        Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն (91 / 27) 

Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի սորայն 

կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնլով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով (100 / 16) 

նա՝ վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս (166 / 15) 

  

ԼՆՈՒՄ              - 3 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն (194 / 25) 

  եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ, եւ 

զնուազութիւնս յառաւելութեանցն լնու  (237 / 31) 
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  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան (218 / 16) 

  

ԼՈԳԱՐԱՆ       - 1 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն. (248 / 12) 

  

ԼՈԿ     - 7 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ (84 / 20) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի (129 / 12) 

  հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս 

յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 13) 

  որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 4) 

եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս 

(212 / 17) 

  ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց  (235 / 6) 

  

ԼՈՅԾ  - 3 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 10) 

  ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 
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  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի 

վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  

ԼՈՅՍ  - 10 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան 

զցանկալի լոյս աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի 

յանպատշաճագունիցն (154 / 19) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 3) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, (193 / 7) 

  որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել պատճառ:  (136 / 9) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի 

բարի լուսոյն  (37 / 15) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան  (214 / 1) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին. զի որպէս ումեքն ի 

քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. ուստի եւ ի սմա նախ՝ 

որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել տեսլեամբ 

զպայծառ լուսոյն ծաւալումն  (228 / 20) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն 

արարեալ՝ զլուսոյն արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 19) 

եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 
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ԼՈՐՏՆԵԱԼ    - 1 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ 

արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցանեն (149 / 27) 

ԼՈՒՌ   - 1 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

  

ԼՈՒՍԱԹՈՅՐ  - 1 

  յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի կենցաղոյս 

վայելչութիւն  (246 / 2) 

ԼՈՒԱՑՈՒՄՆ   - 1 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 9) 

ԼՈՒԾԱՆԵԼ     - 3 

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել (110 / 13) 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 20) 

  զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով 

կնատ եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

ԼՈՒԾԱՆԵՄ    - 1 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  

ԼՈՒԾԵԱԼ       - 2 

   այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 
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  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 13) 

  

ԼՈՒԾԻՉ         - 2 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 31) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  

ԼՈՒԾՈՒՄՆ     - 2 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի 

հող զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 28) 

  

ԼՈՒՂԱԿ          - 7 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց, եւ թռչնոցն, 

եւ ծովյին լուղակաց  (112 / 13) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան 

կերակրելն լուղակացն աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն 

շտեմարանիւր:  (240 / 18) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 
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ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 24) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի 

ջրային լուղակս,  (213 / 22) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 22) 

  

ԼՈՒՈՒՑԱՆԵՄ            - 1 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս 

ամենեցուն լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 15) 

  

ԼՈՒՍԱԳՆԱՑ  - 1 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ 

փակին լուսագնաց խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 10) 

  

ԼՈՒՍԱԶԳԵՍՏ           - 3 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն 

բարիք լուսազգեստ մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի 

եւ յուսալի արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11)  
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Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 2) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն (204 / 26) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐ      - 9 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ(96 / 12) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ 

յառաջագոյն ասացելումն (101 / 20) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի մեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութենէ (165 / 4) 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 24) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան 

պարք լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի  (246 / 5) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ (127 / 30) 

ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել 

զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 9) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր (240 / 15) 
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ԼՈՒՍԱՒՈՐԱԳՈՅՆ     - 4 

  եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 5) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս (186 / 23)            

լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 24) 

  այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել երեսաց, այսու 

ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 8) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԱԼ          - 1 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԼ - 1 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

  

ԼՈՒՍԱՒՈՐԵՄ            - 2 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, (162 / 9) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի եւ 

այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 17) 
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ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 10 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր (186 / 9) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն (194 / 18) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար 

զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար 

կանխագիտական լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 11) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ 

փրկական լուսաւորութեանն, (195 / 31) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ 

պատճառի լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն 

պատշաճի (182 / 23) 

որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն (108 / 1) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 20) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ 

զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 26) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ 

կացին լուսաւորութիւնսն (97 / 20) 

  

ԼՈՒՍԱՓԱՅԼ  - 1 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ 

եւ լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 23) 



2354 
 

  

ԼՈՒՍԻՆ          - 2 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 18) 

  

ԼՈՒՏԱԼԻ        - 3 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 6) 

  որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց  (149 / 10) 

ԼՈՒՏԱՄ         - 1 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 5) 

  

ԼՈՒՏԱՆՔ       - 1 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 24) 

ԼՈՒՐ   - 5 

  եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս (199 / 27) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, 

նորոգ լուր դժնդակ, վէր սաստկութեան  (239 / 4) 

  յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 8) 
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  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ  (213 / 30) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն (211 / 5) 

  

ԼՈՒՑԵԱԼ        - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց,  (64 / 16) 

  

ԼՌԵՄ  - 1 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ 

զինուց  (211 / 19) 

  

ԼՌԵՑՈՒՑԵԱԼ            - 1 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով 

դադարման լռեցուցեալ զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս 

պատրաստէ:  (167 / 10) 

  

ԼՌՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ  (66 / 25) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 13) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 17) 
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ԼՍԵԼ   - 9 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն  (169 / 12) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի 

մարդկանէ լսել բարեպաշտութիւն (219 / 23) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի 
լսել, (135 / 21) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, (70 / 16) 

  որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն 

կատարելով  (121 / 30) 

ԼՍԵԼԻ            - 3 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 31) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի 

ընդ լսելի լինել (195 / 29) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք (217 / 28) 
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ԼՍԵԼԻՔ          - 11 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն (113 / 26) 

արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի 

պատմել լսելեաց, (204 / 28) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 13) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս,  (87 / 30) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 23) 

  եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս  (199 / 27) 

եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 6) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր 

ի ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց 

հեռասցի:  (62 / 31) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս (129 / 28) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս (217 / 29) 

  

ԼՍԵԼՈՒԹԻՒՆ            - 4 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 3) 
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  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել 

եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 21) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան, (218 / 17) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ 

շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

ԼՍԵՄ  - 5 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն 

բոլորեցուն   (219 / 31) 

  Բա փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 8) 

  «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  

ԼՍՈՂ  - 24 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց  (51 / 16) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 14) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, 

(202 / 11) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան  (241 / 2) 
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  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց (45 / 21) 

ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն (53 / 2) 

  զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն 

կացուցին լսողաց:  (55 / 27) 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 29) 

  եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 11) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի 

հմուտ լսողաց հանդիսանալ:  (114 / 19) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 28) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց (128 / 16) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 33) 

  դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 23) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս 

եդից լսողաց, որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 31) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 24) 

ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի 

բերել լսողացն հաւաստութիւն:  (138 / 25) 
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  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է  (88 / 19) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա  (188 / 15) 

  

ԼՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 2 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, այլ 

համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 23) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցան (110 / 13) 

  

ԼՐԲԵՆԻ         - 2 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ, եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ 

յողացաւ գերել զմիտս կնոջն (72 / 33) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք 

(74 / 16) 

  

ԼՐՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 16) 
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  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի 

վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 2) 

  

ԼՐՈՒՄՆ          - 6 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 16) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 26) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 28) 

  մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ 

օգնականութեանն լրումն:  (186 / 29) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան:  (73 / 22) 

Որում ժամանակ ի դէպ  գտեալ զառաջարկութիւն  փորձեցաւ  գործով 

կատարել,անջատելով  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն 

կամաց:  (74 / 2) 

  

ԼՑԵԱԼ            - 23 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին 

հաճոյք՝  (34 / 26) 

  եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 6) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 22) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 
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թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 9) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 2) 

  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս (67 / 9) 

  եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ (80 / 16) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 15) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 35) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել 

գեղեցիկ լցեալ բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 11) 

  միշտ անբնակ իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ 

վայելչականն իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 26) 

  որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարտաւաճութեամբ ի 

բանսն (191 / 25) 

  յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական շնորհալից իմն 

կանխագիտութեամբ (196 / 8) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 
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  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր 

զուարճացեալ լցեալ ցանկալի բարութեամբ  (217 / 27) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 19) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան (227 / 3) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն 

վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 26) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան 

եւ լցեալսն զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, 

իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 29) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ (202 / 25) 

  եւ պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ 

բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց 

բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց, (229 / 8) 

  

ԼՑՈՒՄՆ          - 1 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ դիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն 

օգտակարիցն լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ (187 / 20) 

  

ԼՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 4 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 
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  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 31) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 12) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի 

ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 17) 

  

ԼՔԱՆԵԼ          - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, 

  

ԼՔԱՆԻՄ         - 1 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն  (236 / 20) 

  

ԼՔԵԱԼ            - 1 

ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  

ԼՔՈՒՄՆ          - 4 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, (193 / 16) 

  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն 

զօրութիւն յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն 

պարանոցին:  (210 / 17) 
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  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի 

եւ զլքմանն բերէ պարտութիւն (132 / 16) 

  

ԼՔՈՒՑԱՆԵԼ   - 2 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, 

միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով, որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 16) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 21) 

  

ԼՔՈՒՑԱՆԵՄ  - 2 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս (81 / 29) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 19) 

Խ        426  (689) 

  

ԽԱԲԱՆՔ        - 1 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 3) 
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ԽԱԲԵԱԼ        - 1 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն 

փոփոխման խաբեալք, եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն 

դառնագոյն հարուած:  (143 / 30) 

  

ԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 6) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  

ԽԱԶՄԱՐԱՐ  - 1 

զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 9) 

  

ԽԱԶՄՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, (144 / 17) 

  

ԽԱԽՏՈՒՄՆ  - 1 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն  (90 / 26) 
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ԽԱԿ   - 1 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի անխակ քաղցրութեամբ 

բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 6) 

  

ԽԱԿՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն 

ծննդոց զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 3) 

  

ԽԱՀ    - 1 

զի ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  

ԽԱՂ   - 3 

  որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 
խաղին:  (98 / 3) 

իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, 

եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս մտաց 

փախչին խաղիւք  (148 / 6) 

  

ԽԱՂԱԼ          - 1 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  

ԽԱՂԱՂ          - 1 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան (117 / 17) 
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ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ           - 10 

  միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

  յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ 

միշտ խաղաղական:  (118 / 23) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի 

եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ 

զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 31) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 31) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 7) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ 

զբարօրութեամբն բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 6) 

  զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ 

եւ խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին (170 / 5) 

որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 23) 

  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 5) 

  

ԽԱՂԱՂԱՆԱԼ            - 3 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ  (47 / 27) 

  փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ 

յապահովութեամբ խաղաղանալ (51 / 2) 
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  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ  (66 / 25) 

ԽԱՂԱՂԱՍԷՐ   - 4 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 28) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 15) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 18) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան 

եւ խաղաղասիրաց,  (88 / 27) 

  

ԽԱՂԱՂԱՑԵԱԼ         - 7 

  ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ 

անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս (109 / 11) 

  զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն 

եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 27) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել 

եւ զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 12) 

  ՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն 

բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 
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պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 24) 

  ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 

դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 6) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն հինահարութիւնս 

ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  

ԽԱՂԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ            - 1 

եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 32) 

  

ԽԱՂԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 

  ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 25) 

  

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ  - 41 

  եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն. եւ յապահովական 

խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան (38 / 29) 

  եւ մենքենայիւք, որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ 

խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 15) 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ 

հանդերձ խաղաղութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ զկենցաղս 

անցուսցէ:  (64 / 8) 

  զ՛ի ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի 

յոլորտս՝ զհակառակորդացն մերժելով գունդս  (114 / 21) 
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  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 33) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 25) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 11) 

  որ է արդարեւ մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ 

բարութեան:  (48 / 33) 

  որ պատճառ ամենեցուն է խաղաղութեան:  (54 / 7) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս 

(80 / 7) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք 

հանդերձ ի բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ 

եւ բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  Իսկ սա տուիչ է խաղաղութեան:  (118 / 24) 

   զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է 

գործակ   (118 / 32) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 23) 

  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան. (218 / 26) 

  եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան զամանակս 

կատարէ կենցաղոյս:  (48 / 1) 
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  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն 

աւելի ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ 

անցեալ զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

  որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց (117 / 13) 

  տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ զբազմախնճոյսն պահել 

քաղաքսն:  (192 / 30) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 9) 

որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 

խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6)       

եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի 
խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի 

պատերազմականին՝ արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 8) 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 30) 

  առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 29) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի 

պահու խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս 

զկոչումն:  (160 / 10) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ 

գտաւ խաղաղութեանն ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ 

ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի բարեօք 

զուարճացելոցն:  (159 / 26) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 
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  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան 

պահպանք, խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց 

յապահովութեան զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ 

վայրս, խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի 

ցամաքի:  (114 / 26) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի 

նահատակութեամբ զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս 

ասեմ իրէ:  (114 / 11) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի 

խոր խաղաղութենէն յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ 

քաղաքօքն (192 / 22) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն   (72 / 24) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ 

բազում խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի 

աշխարհի:  (84 / 31) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ, եւ 

զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել 

խոր խաղաղութիւն:  (110 / 14) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 12) 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 30) 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 30) 
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ԽԱՂԱՂՈՒՏ   - 2 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 

ԽԱՂԱՂՕՐԷՆ           - 1 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս (199 / 14) 

ԽԱՂԱՄ          - 1 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք 

յառաջ խաղան:  (84 / 18) 

  

ԽԱՂԱՑԵԱԼ   - 3 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն, եւ առ հասարակ իսկ 

անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ վտանգիւ 

գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում 

ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 17) 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17) 

  

ԽԱՂԱՑՈՒՄՆ            - 5 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 7) 
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  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 11) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս  (198 / 11) 

  եւ հարազատն զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 16) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ 

դուզնաքեայ խաղացումն յորձանից գետոց (199 / 30) 

  

ԽԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 1 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ 

յիւրեանցն խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ 

բարեբախտութեամբ:  (210 / 28) 

  

ԽԱՄԱՆԱԼ     - 1 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին, վասն զի 

թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն (170 / 6) 

  

ԽԱՄԱՑԵԱԼ   - 1 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն (113 / 26) 

  

ԽԱՄՐԱՆԱԼ   - 1 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 
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ԽԱՄՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 1 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին 

ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ 

բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան 

թշնամեաց խամրացուցանելով, (212 / 11) 

  

ԽԱՄՐԵՄ       - 3 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն (244 / 23) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 22) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  

ԽԱՄՈՒԹԻՒՆ - 4 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, 

եւ խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 2) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտան 

(115 / 27) 

  

ԽԱՅԹՈՑ       - 1 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ  (158 / 34) 
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ԽԱՅՏԱՌԱԿԱՆՔ- 1 

  յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն բերել 

յօժարութիւն:  (67 / 2) 

  

ԽԱՅՏԱՌԱԿԵԼ         - 1 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել 

եւ խայտառակել կամեցաւ բնութիւն (92 / 19) 

  

ԽԱՅՐԻ          - 4 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ, 

ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով ընդարձականձեռն նուէրս (85 / 28) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ 

լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 

  եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել 

տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (231 / 1) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 5) 

  

ԽԱՆԳԱՐԵԱԼ - 1 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 26) 
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ԽԱՆԴԱԼ  - 2 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից. 

այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 24) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն, զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն 

իջուցանել, թէ էր օգնեալ կարողութիւնն. վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ 

զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով կատարել, առ որ կարացն՝ 

փորձեցաւ:  (77 / 22) 

  

ԽԱՆԴԱԽԱՆ - 1 

  յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն նիւթելով (195 / 4) 

  

ԽԱՆԴԱԿԱԹ  - 1 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի 

մէջ անկեալ կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց, ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի 

զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի 

տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն 

իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ 

երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ 

տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 11) 

  

ԽԱՆԴԱՂԱՏԱՆՔ      - 3 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ 

տատանին  (151 / 23) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 19) 



2379 
 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ 

գորովագոյն խանդաղտանօք ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 

  

ԽԱՆԴԱՂԱՏԵԼ         - 1 

  բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  

ԽԱՆԴ/ԵՄ/     - 1 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ եւ 

վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ 

խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 18) 

  

ԽԱՆՏԱՂԱՏԵԱԼ       - 1 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 31) 

  

ԽԱՇՆ - 4 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով 

զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա 

յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ 

եւ խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 8) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց  (211 / 15) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն եւ օգնէր հաճոյացեալ 

օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 30) 
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  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ 

եւ զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն  (202 / 26) 

  

ԽԱՌՆ - 5 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ 

եւ խառն է:  (30 / 22) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ 

անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 21) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 32) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 20) 

  

ԽԱՌՆԱԿԵԱԼ            - 2 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ (141 / 25) 

  

ԽԱՌՆԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 4 

  զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի 

գործս խառնակութեանն. (73 / 11) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ 

անկարգ խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 
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եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց 

զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 34) 

յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  

ԽԱՌՆԵԱԼ     - 9 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 9) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 23) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին 

մանեակաձեւ խառնեալ գոյն (121 / 21) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի 

չարէ  (141 / 15) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան 

(147 / 13) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս (147 / 20) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 31) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 
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ԽԱՌՆԵԼ        - 1 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական  (55 / 31) 

  

ԽԱՌՆ Ի ԽՈՒՌՆ  -  1 

Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն 

բարւոյն կամաց (230 / 20) 

  

ԽԱՌՆԻՃԱՂԱՆՃ      - 1 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ 

եւս խառնիճաղանճ բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ 

զանազանեալ կերպարանք  (205 / 24) 

  

ԽԱՌՆՈՒԱԾ  -9 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ 

ընձեղին յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ 

եւ ի չարէ եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ 

երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն 

նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 23) 

  այլ միշտ խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ 

դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով 

երկոցունց զխառնուածս:  (141 / 18) 
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  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու 

եւ վամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 15) 

   զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց 

հակառակին խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 16) 

  նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս խառնուածոցս լինել 

հմուտք (162 / 11) 

ԽԱՌՆ - 13 

ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա 

եւ զանարժան խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն  (66 / 30) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով  (133 / 20) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ (177 / 4) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ 

իգամոլութիւնս խառնիցն, (230 / 21) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ 

յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 6) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 4) 
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  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 22) 

  որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն 

ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» 

կատարելով:  (111 / 28) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ 

ոմանք խառնք:  (30 / 11) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով  (30 / 18) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ 

կէսք խառնք:  (185 / 6) 

  Իսկ խառնք ուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 10) 

  

ԽԱՌՆՈՒՄՆ   - 3 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ 

յարմարագոյն խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց 

բոլորեցուն:  (47 / 17) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն 

կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 14) 

որով յարդարեալ կատարին խառնմունք ճակատամարտիցն:  (161 / 2) 

ԽԱՐԱԶՆ       - 1 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն    զգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20)  

ԽԱՐԱԶՆԱԳՈՅՆ       - 1 
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զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ 

են խարազնագոյնք  (118 / 25) 

  

ԽԱՐԴԱԽԱՆՔ           - 1 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 4) 

  

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի 

չարահնար խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 16) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի 
խարդախութիւն վաճառացն, (151 / 4) 

  

ԽԱՐԴԱՒԱՆԵԱԼ        - 1 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին (248 / 18) 

  

ԽԱՐԴԱՒԱՆՔ - 3 

  ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ 

մեղսամակարդս խարդաւանաց:  (243 / 6) 

եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր թագաւորին եւ երջանկութեամբ 

վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 34) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 20) 
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ԽԱՐԻՍԽ       - 1 

եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  

ԽԱՐԽԱՐԻՉ - 2 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 12) 

  

ԽԱՒԱՐ           - 6 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 10) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 10) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 23) 

  Ո՜ խաւար թանձրատարած կորացուցիչ երկադիտակս 

զգայարանցս:  (245 / 3) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց  (246 / 26) 

որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 20) 
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ԽԱՒԱՐԱԶԳԱԾ         - 3 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 25) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 6) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց, զի միխտ 

ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ պատմողք նորին 

սքանչելագործութեանն:  (204 / 25) 

  

ԽԱՒԱՐԱՅԻՆ - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 8) 

  

ԽԱՒԱՐԵԱԼ    - 1 

  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն 

ծանօթութիւն  (130 / 17) 

  

ԽԱՓԱՆԵԱԼ  - 1 

  եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն 

ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն  (234 / 30) 
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ԽԱՓԱՆԵԼ     - 2 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ 

հեբրայեցւոցն, (97 / 27) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 28) 

  

ԽԱՓԱՆԵՄ    - 1 

  ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ 

յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 10) 

ԽԱՓԱՆԻՉ    - 1 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 14) 

  

ԽԱՓԱՆՈՒՄՆ            - 1 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն 

գովութիւն Աստուծոյ (194 / 11) 

  

ԽԵԹԿԵԼ       - 1 

բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ 

յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 20) 
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ԽԵԼԱԳԱՐԵԱԼ          - 1 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ 

անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 22) 

  

ԽԵԼԱԳԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 12) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, 

թերեւս խելագարութեամբն ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ (106 / 12) 

  

ԽԵԼԱՄՈՒՏ   - 5 

զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն 

(156 / 21) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ 

լինել խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 8) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել (223 / 22) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր, 

քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 7) 

  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք  (162 / 14) 

  

ԽԵԼԱՄՏՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ 

ամենավայելուչ խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 25) 
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  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 18) 

  

ԽԵԼԱՅԵՂՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ 

մոլեկան խելայեղութեամբն, (146 / 27) 

  

ԽԵԼԱՊԱՏԱԿ           - 1 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն (144 / 28) 

  

ԽԵԼԱՑՆՈՐԵԱԼ        - 1 

  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն 

յիմարելոց  (149 / 4) 

  

ԽԵԼԱՑՆՈՐԵՑՈՒՑԵԱԼ        - 1 

  խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան, (144 / 19) 

  

ԽԵՂ   - 1 

որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ  (146 / 31) 

  

ԽԵՂԴ    - 1 

երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս արդեօք 

զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց 

զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 32) 
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ԽԵՂԴԱՄԱՀ  - 1 

  երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 25) 

  

ԽԵՂԿԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 33) 

  

ԽԵՂՈՒԹԻՒՆ - 1 

  եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ կամ թէ աղքատք 

արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան   (125 / 1) 

  

ԽԵՆԵՇԱԳՈՅՆ         - 1 

եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  

ԽԵՆԷՇ, ԽԷՆԷՇ       - 6 

  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք զգածեալք լինին յամենայն վայելչական 

իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն 

կորուստ:  (58 / 20) 

խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 18) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց  (38 / 15) 

  այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով կնատ 

եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 19) 

  Եւ կնացուցեալ յեղու ի խէնէշ վատասրտութիւն:  (145 / 9)  
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ԽԵՆԷՇՈՒԹԻՒՆ, ԽԵՆԵՇՈՒԹԻՒՆ - 6 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն 

տաղտկանս խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 7) 

  զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի տաղտկութեանցն 

ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն ձայնին  (127 / 15) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա 

անարի խենէշութեանն պարսաւանք:  (150 / 24) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ  (32 / 21) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ 

քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք հրաժարեալ 

առաջիկայիւս:  (163 / 2) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից 

կորովիւք, զխենէշութիւն մտաց արտաքսեցից, (247 / 3) 

  

ԽԵՑԵՂԷՆ     - 1 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին 

ամանս խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  

ԽԶԵԱԼ          - 2 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն 

եւ խզեալ մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 17) 

  որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի կենդանութենէ:  (93 / 24) 
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ԽԶԵԼ - 3 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի 

բաց խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

   եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ 

զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի 

ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  

ԽԶՈՒՄՆ        - 6 

  պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի 

զայրացումն դրդել  (82 / 25) 

ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ 

ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն  (84 / 11) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 21) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 
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ԽԻՂՃ            - 2 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 18) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ 

արարեալ խղճիւ ապախաւել  (88 / 3) 

  

ԽԻՍՏ - 1 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  

ԽԻՏ   - 5 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա 

եւ խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  վերջնովք եւ պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 32) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ (220 / 15) 

  եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի  (167 / 27) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 23) 

  

ԽԼԱՑԵԱԼ      - 1 

որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  

 



2395 
 

ԽԼԵԱԼ           - 1 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 30) 

  

ԽԼԵԼ  - 4 

  եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել եւ խլել (111 / 11) 

  զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել   (143 / 15) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս  (212 / 12) 

  զի զչար քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  

ԽԼՐՏԵԱԼ      - 1 

  եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ յեռանդանէն ի միջոյ 

սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի (68 / 28) 

  

  

ԽՄԲԵԱԼ        - 2 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք  (41 / 31) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19) 

  

ԽՄԲԵՄ          - 1 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին (243 / 24) 

  

ԽՄԲԵՑԵԱԼ   - 3 
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  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 5) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 

բազմաւորական թռչնոցն երամոց (217 / 30) 

  մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի էր եւ երկրորդ 

անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 23) 

  

ԽՆԱՄ - 15 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 28) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 13) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան:  (229 / 6) 

եւ անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 26) 

որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 31) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն  (244 / 7) 
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  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս 

(131 / 23) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 18) 

  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին 

զտնտեսական խնամս շինութեան:  (230 / 20) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն (75 / 4) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, (105 / 29) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, (136 / 23) 

  

ԽՆԱՄԱԾՈՒ  - 2 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 17) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 28) 

  

ԽՆԱՄԱԾՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 20) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 28) 
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միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան 

յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 26) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

  

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք 

ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 18) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 29) 

  

ԽՆԱՄԱՐԿԵԱԼ          - 1 

այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն 

շահից խնամարկեալ զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ 

զգաստութեան վարս հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  

ԽՆԱՄԱՐԿԵԼ            - 1 

   սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 24) 

  

ԽՆԱՄԵԱԼ     - 1 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ 

պահելով՝ խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 
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ԽՆԱՄԵԼ        - 5 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, (67 / 16) 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 

  եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 12) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն 

(120 / 16) 

  

ԽՆԱՄԵՄ       - 2 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 9) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք (98 / 11) 

  

ԽՆԱՄՈՂ       - 5 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն 

լեալ խնամողաց ոչ է հարկաւոր  (33 / 1) 

  առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 30) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 
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  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ  (159 / 16) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն 

զիւրն խնամողս, այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, 

համորէն զբոլոր իսկ մարդիկ  (182 / 27) 

  

ԽՆԱՅԵՄ       - 1 

ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս,  (194 / 1) 

  

ԽՆԱՅՈՂ       - 1 

  ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն (243 / 5) 

  

ԽՆԴԱԼԻՑ     - 3 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն 

բերկրանք խնդալից ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ 

պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 28) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին  (219 / 25) 

  

ԽՆԴԱԿԻՑ     - 1 

  գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ 

զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 
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ԽՆԴԱՄՈԼ     - 1 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 15) 

  

ԽՆԴԱՄՏԵԱԼ            - 1 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 13) 

  

ԽՆԴԱՄՏՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 35) 

լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ 

առաջի ձերոյ լսելութեան  (218 / 16) 

  եւ փակին լուսագնաց խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 10) 

  եւ այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն 

առաջնորդացն խնդամտութիւն:  (204 / 18) 

  

ԽՆԴԱՑՈՒՑԱՆՈՂ     - 1 

  լսող եղեալ իմ խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան  (241 / 2) 

  

ԽՆԴԻՐ          - 8 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 13) 

որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով խնդիր:  (115 / 14) 
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Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 28) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 9) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն 

վասն խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ 

շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 26) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 12) 

  

ԽՆԴՈՒԹԻՒՆ - 7 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 10) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 19) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ 

է(147 / 25) 

  եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ 

առ խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 10) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, (205 / 6) 
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եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 25) 

  

ԽՆԴՐԵԱԼ     - 1 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  

ԽՆԴՐԵԼ        - 2 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս (104 / 34) 

  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին 

իցեն նմանք:  (91 / 33) 

  

ԽՆԴՐԵԼԻՆ   - 1 

  որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  

ԽՆԴՐԵՄ       - 4 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ  (113 / 24) 

«Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 14) 

  ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս հարուածոց, (246 / 30) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ (52 / 2) 

  

ԽՆԴՐՈՂ       - 1 
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  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 

  

ԽՆԴՐՈՒԱԾ  - 2 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ եւ 

վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք 

եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 19) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 10) 

  

ԽՆԾՂԱԼԻՑ  - 1 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք 

(74 / 16) 

  

ԽՆԾՂԱՆՔ    - 1 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 33) 

  

ԽՆՁՈՐ          - 1 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց 

եւ զխնձորեաց (217 / 8) 

  

ԽՆՃՈՅՔ       - 2 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին 

բան  (220 / 21) 
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եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով 

տօնական խնճոյս:  (204 / 24) 

  

ԽՈԿԱԼ           - 1 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն 

անընդհատ խոկալ միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 

  

ԽՈԿԱՄ          - 2 

  եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն   (73 / 33) 

  զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել (77 / 23) 

  

ԽՈՀԱԿԱՆ     - 1 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 30) 

  

ԽՈՀԱԿԱՆԱԳՈՅՆ     - 3 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, 

այնպիսին խոհականագոյն հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ 

կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 29) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն իմաստութեամբ 

բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ 

աղէտ»:  (56 / 11) 
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ԽՈՀԱԿԱՆԱՊԷՍ       - 1 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ  (93 / 14) 

  

ԽՈՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 7 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ 

հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 3) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս  (247 / 16) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 25) 

  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 33) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ 

ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 19) 

  

ԽՈՀԵՄ          - 1 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 27) 
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ԽՈՀԵՄԱԲԱՐ            - 1 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն, (176 / 31) 

  

ԽՈՀԵՄԱԳՈՅՆ         -3 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ 

յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 31) 

վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 27) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեմ ագոյնք դատաւորաց:  (86 / 6) 

  

ԽՈՂԽՈՂԵՄ - 4 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 20) 

  առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբա 

(127 / 27) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 16) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 

թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 3) 

  

ԽՈՂԽՈՂԻՉ - 1 

եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, (87 / 6) 
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ԽՈՂԽՈՂՈՒՄՆ        - 8 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 24) 

  պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի 

սրոյ խողխողման:  (42 / 18) 

  ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 23) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 12) 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

  ոչ կարէր համարձակութիւն բերել զվրիժակն 

ընձեռելով խողխողումն (69 / 13) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի 
խողխողումն զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 23) 

  

ԽՈՅ   - 5 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան  (68 / 27) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 

վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 28) 
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ԽՈՅԳՈՂՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն 

ցուցանել ժառանգաւոր (68 / 2) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան 

եւ խոյգողութեան, արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում 

այսքանեօք ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ, եւ 

ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս գալ 

յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով աւարտ:  (83 / 12) 

  

ԽՈՅԶ - 1 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս (113 / 29) 

  

ԽՈՅԶ ԱՌԵԱԼ  - տե՛ս ԽՈՅԶ գլխաբառի տակ 

  

ԽՈՅՍ - 8 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց  (55 / 22) 

որ առ ժամանակ մի խոյս տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն 

օգնականութեան նորին  (100 / 27) 

եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ (116 / 16) 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ  (179 / 17) 
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  սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրագործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց, որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ 

ոչ իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ. (120 / 33) 

  

ԽՈՅՍ ՏԱԼ  -  տե՛ս ԽՈՅՍ գլխաբառի տակ 

  

ԽՈՅՍ ՏԱՄ    -տե՛ս ԽՈՅՍ գլխաբառի տակ 

  

ԽՈՅՍ ՏՈՒԵԱԼ  -տե՛ս ԽՈՅՍ գլխաբառի տակ 

  

ԽՈՆԱՐՀ        - 3 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին 

իջի խոնարհ՝ գայթակղութեամբս:  (196 / 31) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 

  զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն  (208 / 2) 

  

ԽՈՆԱՐՀԱԳՈՅՆ       - 2 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան զինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ 

քան զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 27) 
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ԽՈՆԱՐՀԵԱԼ - 1 

 եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց 

(93 / 20) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵԼ   - 1 

ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս  (157 / 22) 

  

ԽՈՆԱՐՀԵՄ   - 1 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն  (210 / 12) 

  

ԽՈՆԱՐՀԻՄ   - 1 

եւ ոչ ի բնութեանն կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ 

յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ պատկառեալ 

ակնածեաց:  (76 / 31) 

  

ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, 

հանդերձ խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ 

հնազանդ խոնարհութիւն,  (52 / 12) 
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ԽՈՆԱՐՀՈՒՄՆ          - 4 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ 

լծաձիգ խոնարհման նուաստութիւնս  (175 / 11) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից 

վայրապար խոնարհմունս, (170 / 15) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ 

խանդախանս առ մերձաւորն նիւթելով (195 / 3) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 12) 

  

ԽՈՆԱՒԱԳՈՅՆ          - 1 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, 

զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան (171 / 14) 

  

ԽՈՆՋԱԿԱՆ  - 1 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ 

յառաւել խոնջական ջանուն»:  (36 / 25) 

  

ԽՈՇԱԿԱՅԵՂՑ         - 1 

  եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի 

թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 18) 
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ԽՈՇԻՒՆ        - 1 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, (214 / 18) 

  

ԽՈՇՈՇԵԼ     - 1 

  զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ   (75 / 2) 

  

ԽՈՇՈՐ          - 1 

  զխտացեալ թանձրահողն եւ զխոշոր  ապառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ 

արօրադրելով կակղել  (161 / 29) 

  

ԽՈՇՈՐՈՒԹԻՒՆ       - 3 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 14) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն առնելով 

ի յարդարումն  (216 / 17) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20) 

  

ԽՈՇՏԱՐ       - 1 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր (32 / 32) 
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ԽՈՍՏԱՆԱՄ  - 1 

   որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր 

հանել խոստանայր:  (158 / 12) 

ԽՈՍՏԱՑԵԱԼ            - 2 

   արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 27) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

  

ԽՈՍՏԱՑՈՒՄՆ          - 1 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն 

եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 4) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆ  - 1 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ 

յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ  (131 / 17) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԱԼ       - 21 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 11) 

  քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան խոստովանեալ շնորհն 

(41 / 20) 

  յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն  (52 / 5) 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար (79 / 22) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ 

ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 



2415 
 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 28) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք(89 / 25) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 33) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 32) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ 

ահիւ խոստովանեալ. «տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 

  ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք խոստովանեալ կենդանիս 

այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան վաւաշոտութեամբ, 

(134 / 30) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ  (151 / 4) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ 

ինքեան խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ 

գողութեան եւ աւազակութեան նոցա գործովք  (151 / 8) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի (177 / 9) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 18) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 17) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, 

որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս 

ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի 
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տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս 

էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 8) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս, թէ որպէս 

զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ միաւորեն 

զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 3) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք 

յառաջագոյն խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 28) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ          - 1 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՑԵԱԼ  - 1 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 9) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆԵՄ         - 2 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 17) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք տեսանելով զահաւոր 

կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ 

յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 1) 
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ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ         - 13 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից 

մարդկանէ խոստովանեսցի երիցս երանելի, վասն զի սովաւ անհասանելի 

երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն 

գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 10) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 28) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 13) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 4) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել (232 / 16) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա 

լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ 

յառաջխաղացութեանս  (85 / 6) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ 

այս խոստովանի բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 9) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 10) 
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  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք 

զպարտութիւնս խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք, որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ մատուցանելիք 

բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր 

ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 5) 

  

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ 

ակամայ խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա 

յաստուածայնոյն անխտրութենէ, (226 / 8) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 26) 

  

ԽՈՍՏՈՒՄՆ   - 3 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան  (189 / 27) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. (190 / 23) 

  գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս խոստմունս ի 

ձեռն երազական պատմութեան (189 / 24) 

  

ԽՈՏԱՆ          - 1 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 10) 
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ԽՈՏՈՐԵԱԼ   - 2 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 5) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 25) 

  

ԽՈՏՈՐՈՒՄՆ            - 1 

եւ խոտորումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ 

կատարի:  (195 / 6) 

  

ԽՈՐ   - 2 

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան 

գործել խոր խաղաղութիւն:  (110 / 14) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն  (192 / 22) 

  

ԽՈՐԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  օժանդակէ զարգացուցանել 

զհանճարեղ խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 12) 

  

ԽՈՐԱԳՈՅՆ   - 1 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 5) 
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ԽՈՐԱՄԱՆԿ  - 3 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 6) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 6) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 24) 

  

ԽՈՐԱՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ            - 5 

եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու 

ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 3) 

  եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն 

որսացեալ խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 15) 

  թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն 

պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ 

ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 20) 

զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի 

սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 14) 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 16) 

  

ԽՈՐԱՆ          - 4 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 16) 
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  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք 

հրաշագործ խորան նորակերտէր (240 / 16) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան(58 / 32) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է(101 / 13) 

ԽՈՐԱՆԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր (55 / 5) 

  

ԽՈՐԱՍՈՅԶ  - 3 

բայց հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 25) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր 

(207 / 25) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 
խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  

ԽՈՐԵԼ           - 1 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել, 

այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ (215 / 29) 

  

ԽՈՐԻՆ          - 12 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք 

են խորին խաղաղութեան  (34 / 25) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն. եւ 

յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան (38 / 29) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. առ 

նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 29) 
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անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան 

քաղաք:  (45 / 15) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ 

մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ բարութեան:  (48 / 33) 

  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ զկենցաղս 

անցուսցէ:  (64 / 8) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի 

դէմսն, եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 4) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ 

յոյժ խորին վայրս երկրի (142 / 19) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 

  որժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս 

(80 / 7) 

  ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 
խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

  

ԽՈՐԽՈՐԱՏ - 1 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 11) 

  

ԽՈՐՀԱԴՐԵԱԼ          - 1 

  զի կատարեսցին ըստ սորին ուխտադրութեան խորհադրեալ (192 / 17) 
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ԽՈՐՀԵԼ        - 4 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ  (156 / 25) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 5) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն(193 / 16) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն  (181 / 20) 

  

ԽՈՐՀԵՄ        - 1 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ 

պարսկացն խորհէին լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 8) 

  

ԽՈՐՀԵՑԵԱԼ - 1 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ 

հեղեղեալ:  (86 / 2) 

  

ԽՈՐՀԻՄ        - 4 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել 

(215 / 28) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 
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  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն 

կորստեան խորհեցաւ կարգաց:  (82 / 8) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  

ԽՈՐՀՈՒՐԴ   - 30 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, 

մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (122 / 1) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն 

(156 / 21) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան (113 / 22) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ (86 / 33) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝  (139 / 29) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն 

(187 / 22) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 

  որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 12) 
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  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի  (35 / 30) 

  որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի 

արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 31) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 12) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով,  (84 / 26) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 20) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 29) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ 

անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին (159 / 1) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 9) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 26) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ 

(223 / 25) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ 

ճակաճանութիւն  (73 / 31) 

  զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, 

անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 12) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով (63 / 21) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն 

յարադրեաց խորհուրդ.   (69 / 10) 
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  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր 

գիտել տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ 

դրժանօք խորհուրդ նենգութեան, (81 / 28) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 14) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, եւ 

զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց 

զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 35) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք, եւ 

հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն, ընդ որ 

խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, եւ 

ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (148 / 33) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 15) 

  

ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ         - 1 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, 

ոչ խորհրդաբար անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն 

կատարմանէ:  (117 / 9) 

  

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ         - 2 

վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24) 
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  ուր խորհրդականք եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ 

այսպիսի պակասագոյն ի վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի 

մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ 

արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ յառաջադիմութիւն:  (138 / 26) 

  

ԽՈՐՀՐԴԱԿԻՑ         - 1 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 20) 

  

ԽՈՐՀՐԴՕՐԷՆ         - 1 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 5) 

  

ԽՈՐՇ - 1 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են 

յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

  

ԽՈՐՇԱԿԱԳՆԱՑ       - 1 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս (104 / 7) 
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    ԽՈՐՇԱԿԱՅԵՂՑ      - 1 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից  (142 / 23) 

  

ԽՈՐՇԱԿԱՍՈՒՆ       - 1 

   որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ 

վատախառն խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն  (146 / 23) 

  

ԽՈՐՇԻՄ       - 1 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ   (198 / 18) 

  

ԽՈՐՈՂ          - 1 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 14) 

  

ԽՈՐՈՋ          - 1 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  

ԽՈՐՏԱԿԵմ   - 2 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 21) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 
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ԽՈՐՏԱԿՈՒՄՆ          - 2 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի 

չարաչար խորտակմամբ վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 13) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի 

ճահ խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 11) 

  

ԽՈՐՏԿԱԿԵՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի 

բաղձանս խորտկակերութեան(123 / 23) 

  

ԽՈՐՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր 

գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան (198 / 12) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 17) 

եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ(198 / 15) 

  

ԽՈՐՈՒՏՔ      - 1 

  եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  

ԽՈՐՔ - 4 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել (227 / 9) 

  եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 11) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց  (219 / 32) 
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            Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 17) 

  

ԽՈՑՈՏԵՄ     - 1 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 11) 

  

ԽՈՑՈՏԻՉ     - 2 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու  (135 / 15) 

  սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 22) 

  

ԽՈՑՈՏՈՂ     - 1 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 24) 

  

ԽՈՑՈՏՈՒՄՆ            - 1 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս (186 / 3) 

  

  

ԽՈՒԶԵԱԼ      - 1 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ 

պատմութիւն խուզեալ՝ աւարտի առասպելաբանութեամբ  (65 / 9) 
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ԽՈՒԶԵԼ         - 3 

բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին պահանջեսցուք 

զհաւաստութիւն (69 / 6) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 20) 

  

ԽՈՒՃԱՊ       - 1 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 

  

ԽՈՒՃԱՊԵԱԼ            - 1 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային ե (214 / 25) 

  

ԽՈՒՄԲ           -7 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ 

պառակական խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին 

վայր, իբրու անխրամատելիս գործելով:  (214 / 19) 

  եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 1) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 
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  ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն 

մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն 

ունի երանութեանն:  (107 / 5) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան  (34 / 24) 

  ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս նոցին չարս 

(133 / 29) 

յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ 

միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն մարդկա (206 / 25) 

  

ԽՈՒՆ  - 2 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան, որ սոսկ տրտմելն եւեթ 

ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն 

ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 14) 

  

ԽՈՒՆ ԻՆՉ  - տե՛ս ԽՈՒՆ գլխաբառի տակ 

ԽՈՒՌՆ           - 2 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս 

(91 / 11) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն (230 / 21) 

  

ԽՈՒՍԱՓԵԱԼ - 1 

յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 1) 
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ԽՈՒՍԱՓԵՄ  - 1 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք (128 / 7) 

  

ԽՈՒՍԵՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 19) 

  

ԽՌՆԵԱԼ        - 2 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին (212 / 26) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան, իբրու յոյժ խռնելոց ի միասին:  (214 / 3) 

  

ԽՌՆՈՒԹԻՒՆ - 1 

  յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի 

տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի բազմաւորական թռչնոցն 

երամոց, ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն 

ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 30) 

  

ԽՌՈՎԵՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս 

անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ (148 / 13) 
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ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ          - 5 

   եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել 

խոր խաղաղութիւն:  (110 / 14) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի 
խռովութեան ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր 

ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 27) 

Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ 

ալէկոծեալ խոռվութեանցն:  (160 / 31) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն  (72 / 10) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, 

աշխարհածուփ խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 3) 

  

ԽՍՏԱԳՈՅՆ  - 1 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, 

եւ զխստագոյնս անդաստանացն փութայ կակղել (111 / 9) 

  

ԽՍՏԱՇՈՒՆՉ            - 2 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, 

որ խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ  (179 / 18) 

  

ԽՏԱՑԵԱԼ     - 3 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր 

ամպ խտացեալ, (206 / 2) 
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  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս 

ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն 

հոյլս:  (214 / 27) 

որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 29) 

  

ԽՏՈՒԹԻՒՆ   - 2 

     Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 17) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  

ԽՏՐԱՆՔ       - 1 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, 

ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն (143 / 22) 

  

ԽՏՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ 

զոր առ իսրայէղացիսն ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ 

ընդունէր:  (99 / 18) 
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ԽՐԱԽԱԼԻՑ  - 1 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի 

բոլոր խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

  

ԽՐԱԽԱԿԱՆ  - 1 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի խրախական ճաշակաւորութիւն՝ 

օգտեցուցանեն:  (141 / 23) 

  

ԽՐԱԽԱՄԻՏ - 4 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի 

սփոփանք խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն 

հեշտալի հոտոտելեաց, (217 / 23) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին(225 / 30) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 19) 

  

ԽՐԱԽԱՆԱԼ  - 1 

եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի 

բոլորէն խրախանալ հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 32) 
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ԽՐԱԽԱՆԱՄ -1 

  զի ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ 

բոլորիւք խրախասցին:  (110 / 1  

ԽՐԱԽՃԱՆՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 
խրախճանութիւն ճաշակաց,  (148 / 5) 

  

ԽՐԱԽՈՅՍ    - 1 

եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 24) 

  

ԽՐԱԽՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան, ոչ 

միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, (220 / 24) 

  հաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս 

օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի 

դիւրութիւն:  (147 / 18) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց …(147 / 22) 

  

ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ         - 2 

վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 13) 
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  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ 

հնդրի խրախուսանօք (192 / 1) 

ԽՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց 

դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 5) 

  

ԽՐԱՏ - 31 

Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ հր ԽՐԱՏ - 21 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 16) 

  ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս (50 / 34) 

  Արդ զանազանութիւն այս է խրատու:  (44 / 10) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւն եւ միանգամայն զըստ 

բարեծանոյց խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր 

պատճառ (45 / 11) 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու  (56 / 11) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 13) 

  ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով գիրս խրատու եւ 

նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 4) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 3) 
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  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի  (47 / 20) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք  (49 / 19) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ 

յոլովութիւն խրատուցն յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս (53 / 10) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն 

ասացեալ խրատուցն՝ զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական  (56 / 1) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին 

եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 7) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ 

զկենցաղօգտակարագոյնն խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի 

նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս (33 / 18) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ 

ամէնիմաստ խրատուք եւ վայելչականօք (49 / 6) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 

աժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից  (44 / 15) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 24) 
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  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 22) 

զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն 

կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուցանել 

լսողաց:  (57 / 28) 

  այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ ստահակութեանն:  (194 / 14) 

  զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է (31 / 27) 

  եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն զնոսին 

օրինադրէ:  (170 / 15) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 15) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 16) 

  

ԽՐԱՏԱԲԱՆԵՄ         - 2 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ (43 / 1) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն  (48 / 25) 

  

ԽՐԱՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 7 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ  (33 / 11) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն 

միշտ խրատաբանութեամբք, (31 / 22) 

  Եւ յիրաւի դիպողագոյն ասացեալ խրատաբանութիւն:  (53 / 22) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 26) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան 

զամենայն խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 15) 
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  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս  (41 / 7) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական 

տաղիւք խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ 

զբովանդակն է ճառել բանիւս:  (51 / 20) 

  

ԽՐԱՏԵԱԼ     - 1 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին  (75 / 8) 

  

ԽՐԱՏԵԼ        - 4 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ 

երկրորդ՝ յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն 

իւրոյ ամբողջ պահապանութիւն (156 / 22) 

  դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ 

(194 / 16) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 30) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 8) 

  

ԽՐՈԽՏ         - 7 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն 

ցուցանելով խրոխտ վայելչութիւն (121 / 19) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք, 

եւ այն (134 / 26) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ (191 / 3) 
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  որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց, լցեալ խրոխտ ամբարհաւաճութեամբ ի 

բանսն. (191 / 25) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

              Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ 

ցուցանի զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 5) 

  

ԽՐՈԽՏԱԼԻ  - 1 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց(41 / 33) 

  

ԽՐՈԽՏԱԿԱՆ           - 2 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ 

յառաջանան խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն 

ասել գովութիւն:  (117 / 1) 

  այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով մարմնոյն այսպէս 

ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ  (209 / 24) 

  

ԽՐՈԽՏԱՄ – 1 

եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 
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ԽՐՈԽՏԱՆՔ - 4 

  պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ այնգունակ 

ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս (114 / 25) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս 

ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս (122 / 9) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր 

զրապանծ խրոխտանս պերճացելոյն:  (248 / 28) 

ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի 

քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի 

յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 28) 

  

ԽՐՈԽՏԱՊԱՆԾ       - 1 

եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 24) 

  

ԽՐՈԽՏԱՑԵԱԼ         - 2 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն 

հասանելով խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ, հմուտ 

պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից, որք ի դորայն 

յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 5) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 15) 

  

ԽՕՂԱՄԱՂՁԱԿԱՆ   - 1/ պետք է լինի ԽԱՒՕՂԱՄԱՂՁԱԿԱՆ 

  որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն 

յուզմունս  (166 / 28) 
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ԽՕՍԱԿԱԿԻՑ           - 1 

  լսող եղեալ իմ խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի 

վերաբանութեան (241 / 2) 

  

ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ 

տատանին  (151 / 23) 

եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան  (150 / 11) 

  

ԽՕՍԵԼ          - 5 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ 

բնաւորեցաւ խօսել,  (184 / 13;  184 / 14) 

  այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ աթենացիսն յաղագս 

Կղէովնի:  (185 / 3) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 25) 

  

ԽՕՍԵՑԵԱԼ  - 1 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 2) 
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ԽՕՍԻՄ         - 3 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ 

զփրկութեանցն խօսէր բերս:  (115 / 1) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն 

զինքենէ խօսի ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր 

գիտութիւն  (109 / 3) 

  նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս 

յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (102 / 1) 

  

ԽՕՍՆԱԿ     - 1 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ յորժամ 

առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից 

եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

 

Ծ        193  (369) 

  

ԾԱԳ    - 2 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց 

(160 / 7) 

  Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի (169 / 18) 

  

ԾԱԳԵԱԼ        - 1 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային 

պատկերին ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ 

զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր 

(186 / 22) 
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ԾԱԳԵԼ           - 2 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան (214 / 1) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն (195 / 31) 

  

ԾԱԳԵՑԵԱԼ   - 1 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 17) 

  

ԾԱԳՈՒՄՆ      - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 

  

ԾԱԽ   - 10 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն   (76 / 16) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ,  (232 / 27) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց  (227 / 12) 
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Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 15) 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց (237 / 5) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 10) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս (80 / 6) 

  

ԾԱԽԵԱԼ       - 2 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

   անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

  

ԾԱԽԵԼ          - 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս 

բղջախոհութեանն ծախել զբանսմոլութիւն. թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ 

իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 14) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի 

ջերմութիւն  (158 / 14) 

  

ԾԱԽԵՄ         - 6 

   զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական 

տկարութեանս ծախեաց (222 / 25) 

  եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 7) 
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  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն  (145 / 25) 

  որք թէպէտ եւ երկայնագոյն ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս 

ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  եւ զնոյն ի չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս (125 / 6) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան 

տակաւին ծախիցէք ժամանակ (89 / 15) 

  

ԾԱԾԱՆԻՄ    - 1 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 15) 

  

ԾԱԾԿԵԱԼ     - 3 

  բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 12) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն  (142 / 1) 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  

ԾԱԾԿԵԼ        - 3 

  գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 28) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 27) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 2)  
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ԾԱԾԿԵՄ       - 3 

  իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1) 

զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց 

(126 / 26) 

Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 22) 

  

ԾԱԾԿԻՄ - 3 

   Պիթագորաս «ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ 

երեւալ՝ ծածկեցաւ  (30 / 16) 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին 

հանդիպութեան  (240 / 27) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի  (139 / 17) 

  

ԾԱԾԿՈՅԹ    - 3 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 33) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 25) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք (130 / 22) 

  

ԾԱԾՈՒԿ        - 4 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (33 / 1) 
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  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահ (64 / 5) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 31) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր 

գիտել տեղեկութեամբ (81 / 18) 

  

ԾԱՂԻԿ          - 11 

մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, 

եւ ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին (225 / 33) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 
զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ 

զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 10) 

որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս (96 / 32) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 20) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 33) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 21) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 22) 
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բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 25) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 10) 

  ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ 

թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 20) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 19) 

  

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ           - 3 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ. զի 

ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ 

եւ ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ (110 / 29) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ երանգօքն 

պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի 

հասարակացն:  (248 / 20) 

  

ԾԱՂԿԱԶԳԵՍՏ         - 3 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 2) 

  եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս (109 / 9) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին  (112 / 20) 
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ԾԱՂԿԱԶԵՐԾ           - 1 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի 

կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ 

յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 27) 

  

ԾԱՂԿԱՏԱՐՓԱԿ      - 1 

   տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ 

(245 / 16) 

  

ԾԱՂԿԱՏԵՍԱԿ         - 1 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն  (242 / 8) 

  

ԾԱՂԿԱՒԷՏ    - 1 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 24) 

  

ԾԱՂԿԱՓԹԻԹ          - 1 

իսկ ի սմա հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ 

տունկք:  (112 / 27) 

  

ԾԱՂԿԵԱԼ      - 7 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան (41 / 26) 

  որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 27) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 34) 
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  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար 

արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի  (183 / 2) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն (190 / 3) 

տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 4)  

ԾԱՂԿԵԼ        - 1 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  

ԾԱՂԿԵՄ-  1 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ 

զարգացեալ ծաղկեսցի  (79 / 3) 

  

ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն  (192 / 23) 

  

ԾԱՂՐ - 2 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 11) 

  եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 
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ԾԱՂՐԱԿԱՆ   - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 31) 

  

ԾԱՂՐԵՐԱՍՏ            - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 32) 

  

ԾԱՅՐ - 19 

  արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ գիտութեան է ծայր  (47 / 27) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից 

յառաջին ծայր կատարելութեանն (197 / 11) 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 6) 

զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի ծայր վիրառնութեանցս  (241 / 18) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն  (70 / 18) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 24) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ 

(144 / 2) 

անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, (143 / 25) 

ընտրեաց զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն 

յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութեն (179 / 20) 
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  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն 

արկեալ  (181 / 28) 

այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ 

երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն 

նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 23) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն 

բարեկեցութեանցն ծայրիւք յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ 

հանապազ:  (46 / 4) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի 

յարմարեալ ծայրիւքն առ միմեանս  (219 / 11) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի 

բուն ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն 

յանկեցաւ ծայրս (132 / 28) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 14) 

  եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր հանճարոյ, օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն 

կացուցանէր մարդկան:  (41 / 9) 

ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ              -12 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, (38 / 1) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 8) 

  որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ 

եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 19) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 
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  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 
ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (34 / 1) 

  արդարեւ գերազանցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 13) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (36 / 34) 

որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով 

անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 
ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս  (93 / 2) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 
ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր 

բնակութեան  (120 / 30) 

  

ԾԱՅՐԱԼԻՐ   - 1 

  եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, (248 / 14) 

  

ԾԱՅՐԱՊԱՏԱՐ         - 3 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք 

առ ծայրապատար սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 21) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս, բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին 

յիւրաքանչիւրումն   (166 / 33) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ 

ամենայն ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք  (168 / 26) 

ԾԱՅՐԱՑԵԱԼ - 2 
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  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է 

եւ ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 16) 

  

ԾԱՅՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 1 

սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց  (51 / 15) 

  

ԾԱՅՐ  Ի ԾԱՅՐ - 1 

զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի ծայր վիրառնութեանցս  (241 / 18) 

  

ԾԱՆԾԱՂ       - 1 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  

ԾԱՆՈՒՑԱՆԵՄ          - 4 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն 

լիապէս ծանուցանէ, (234 / 24) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն (211 / 4) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 17) 
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ԾԱՆՈՒՑԵԱԼ  - 7 

  զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են 

բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 27) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, (76 / 7) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ. յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ 

պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր 

ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 6) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին  (196 / 23) 

  ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 / 10) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան 

եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 13) 

ԾԱՆՐ - 4 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 11) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 27) 

որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 
ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն (116 / 8) 

   եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 
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ԾԱՆՐԱԳՈՅՆ            - 4 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու (62 / 19) 

  եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 11) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն 

(37 / 15) 

որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս 

եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 9) 

  

ԾԱՆՐԱՇԱՐԺ            - 2 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 28) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 14) 

  

ԾԱՆՐՈՒԹԻՒՆ          - 6 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն 

ահաւոր ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (191 / 1) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի 
ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս 

կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 1) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 11) 
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  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել 

զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք 

զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել  (79 / 11) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ 

զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ 

աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական 

սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 24) 

ԾԱՆՕԹ         - 5 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (241 / 1) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 11) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են  (184 / 6) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք (184 / 9) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք (184 / 17) 

ԾԱՆՕԹԱԳՈՅՆ        - 4 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն 

իցէ ծանօթագոյն (39 / 14) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս 

նաւելով  (53 / 23) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն 

մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար 

դրակցութեամբն (164 / 23) 
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ԾԱՆՕԹԱՆԱՄ          - 8 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ծանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 31) 

Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի եւ 

այնպէս յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 15) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ (205 / 23) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով 

(217 / 17) 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 25) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին 

գոյացութիւնքն:  (62 / 7) 

վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսազգեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 13) 

  

ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 2 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 32) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա 

եկելոց ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 6) 

  

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ      - 5 
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զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել 

զգայական ծանօթութեամբն, (206 / 17) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23) 

վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան 

զբարւոյն ծանօթութիւն, (130 / 17) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք 

(227 / 2) 

  

ԾԱՌ   - 18 

  իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ մարդկանս ազին (76 / 18) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ (78 / 33) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 10) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս 

եւ զծառս:  (95 / 6) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել (110 / 19) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ 

զտարփաւոր ծառոյն կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի 

հետեւանաց արահետ:  (241 / 13) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ (242 / 20) 
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  եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի բոլոր 

գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ 

եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (104 / 2) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, (104 / 29) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս, որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 21) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 3) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 11) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել 

զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին 

ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ 

բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան 

թշնամեաց խամրացուցանելով, որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ 

հրոյ բոցակիզեալս, կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց 

սպառել:  (212 / 11) 

եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց յապաւել 

եւ խլել  (111 / 10) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան 

տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ 

զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, 

պարունակելով յինքեան:  (167 / 23) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 14) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն,(217 / 1) 
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ԾԱՌԱՅ          - 2 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր (35 / 13) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս 

յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (102 / 2) 

  

ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ            - 5 

   զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն 

հարկանել ծառայական սպասավորութիւն:  (134 / 13) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ հաւասարապէս 

երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 8) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 
ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 14) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 2) 

  եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  

ԾԱՌԱՅԵԼ      - 1 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի (198 / 16) 

  

ԾԱՌԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 33) 

  

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ        - 12 
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  երբեմն հեշտաւ թշնամեացն հարկանէ 

արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 24) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս 

յանտանելի ծառայութեան չարիս:  (143 / 11) 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ 

ախտից ծառայութեան:  (239 / 16) 

  եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ 

ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (40 / 1) 

որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

  զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, 

եւ ծառայութիւն պարտութեան եբրայեցւոցն. (192 / 9) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի 
ծառայութիւն (38 / 24) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 
ծառայութիւն, (188 / 28) 

հրձիգ առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել 

զազգն, եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ 

սովորութիւն:  (192 / 20) 

եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, 

զտաժանելի ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 12) 

  

ԾԱՌԱՓԹԻԹ            - 1 

  եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ անդաստանս… փառաւորի եւ 

փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 10) 
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ԾԱՒԱԼԵԱԼ     - 2 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն 

ճառագայթից ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս 

(193 / 4) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 9) 

  

ԾԱՒԱԼՈՒՄՆ  - 2 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն 

զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ հարթութեամբն (216 / 18) 

  ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն  (228 / 20) 

  

ԾԵՐ    - 4 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն 

գրգանաց, ծերոց քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն 

ազգաց (72 / 23) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 18) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս (74 / 25) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 
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ԾԵՐԱՏԱԾՈՒԹԻՒՆ  - 5 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, (229 / 6) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն 

եւ ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 29) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 17) 

կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի 

համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 10) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն (117 / 17) 

  

ԾԵՐԱՑԵԱԼ   - 1 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  

ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ - 9 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս  (102 / 4) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ 

բազմամեայ ծերութեամբ ապականեալ կերպարանաց  (118 / 5) 

  բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորե  (158 / 28) 

  եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս 

ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի 
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տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 10) 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 12) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք (247 / 3) 

  այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ  (151 / 21) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 
ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութեն 

(151 / 20) 

   զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 14) 

  

ԾԵՐՈՒՆԵԱՆ - 1 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 13) 

  

ԾԵՐՈՒՆԻ      - 10 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 19) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 15) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 2) 
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  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 29) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 19) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք:  (203 / 10) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ 

պատրաստէր ծերունոյն, (203 / 27) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ 

ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց  (202 / 12) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ 

ոք  (158 / 5) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 12) 

ԾԻՐԱՆԻ        - 1 

  զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն 

աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 7) 

ԾԻՒՐԱԿԱՆ    - 2 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ 

(134 / 8) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ 

դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 

ԾԽԱԽԱՌՆ   - 1 
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եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք 

զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 27) 

  

ԾՄԱԿԱՆԻՍՏ            - 1 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի 

եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի (137 / 10) 

  

ԾՄՐԵԱԼ        - 1 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք  (93 / 4) 

ԾՆԱՆԵԼ        - 5 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 17) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր 

խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 

  ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ (134 / 18) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին  (97 / 25) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  

ԾՆԱՆԻՄ        - 4 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 7) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ 

վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 5) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ ա (96 / 28) 

  որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 20) 
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ԾՆԵԱԼ           - 2 

եւ յայնմանէ ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ 

ապրեցուցանէր ի մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 3) 

  , եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ 

զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 24) 

  

ԾՆԵԼԱՍԷՐ  / գրքում ԾՆԱԼԱՍԷՐ/            - 1 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի 

ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 28) 

ԾՆԻՑԵԱԼ      - 1 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  

ԾՆԿԻՄ          - 2 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (46 / 10) 

  ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 16) 

  

ԾՆՈՂ - 32 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն  (32 / 2) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, 

պարծանք ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ գաւառի 

պատճառք:  (32 / 18) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ  (120 / 13) 
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  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 17) 

  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն 

եղեն ծնողաց  (129 / 12) 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 7) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք (36 / 10)         

զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն 

գութ ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

  արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, 

զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց 

(93 / 19) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից  (98 / 2) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ 

յառաքինութենէ  (129 / 24) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 27) 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի 
ծնողէն համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 20) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց  (173 / 22) 
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  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ 

նախահոգակն ծնողի  (127 / 6) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, (129 / 13) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի  (70 / 8) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ (109 / 27) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք 

զամենահեզ ծնողին թիւրէր դատաստան  (127 / 29) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս (85 / 17) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց (104 / 21) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն 

(126 / 11) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 12) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու (92 / 31) 

եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 
ծնողսն անպատուութիւն (125 / 31) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք (189 / 14) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 30) 
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  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 15) 

  եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան   (125 / 2)  

ԾՆՈՒՆԴ        -15 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 32) 

զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 9) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս (113 / 2) 

որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 28) 

որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ ծնունդս (166 / 25) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան  (122 / 20) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ 

զիւրաքանչիւրն ծննդոց զխակութիւն անզգամութեանն:  (32 / 3) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց (233 / 3) 
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զի զիւրեանց արդարագործ բարելաւութիւնս դաստիարակելով 

գրելի ծննդոցն բարս. որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի 

ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 7) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 28) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան (241 / 25) 

  

ԾՈՅԼ  - 1 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (32 / 32) 

  

ԾՈՎ    - 31 

   որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի 

մեծն ծով անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել (184 / 14) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 29) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց 

ընդ ծով ճանապարհորդել»:  (237 / 21) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 17) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք (135 / 32) 
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  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն (164 / 33) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 10) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ 

միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան, եւ 

զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք (235 / 25) 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի 

խառնուածի ծովու եւ ցամաքի (169 / 16) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս 

(172 / 1) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, 

բայց ծովու անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած 

խորոց ծովու ճանապարհորդել, (227 / 9) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն (232 / 9) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն 

աւազակապ ծովու, նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք 

տուք սատարութիւն իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 
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  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել (110 / 14) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս, 

խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի 

ցամաքի:  (114 / 23;  114 / 27) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի, (238 / 2) 

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք 

տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 29) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն (111 / 5)  

որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ 

համատարած ծովուն  (205 / 13) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն:  (206 / 33) 

  ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն. (207 / 14) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 14) 

  

ԾՈՎԱԾՈՒՓ  - 1 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30) 
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ԾՈՎԱԿԱԼ      - 1 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

  

ԾՈՎԱԿՈՒՐ    - 3 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 10) 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ 

գազանացն վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ 

կարապետ ուրախութեան.:  (197 / 7) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն 

ամենեքումբք ծովակուր (207 / 28) 

  

ԾՈՎԱՀԵՂՁՈՅՑ       - 1 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր  (149 / 15) 

  

ԾՈՎԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին 

զօրութեամբ՝ ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ 

հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 27) 

ԾՈՎԱՅԻՆ     - 7 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց, եւ 

թռչնոցն, եւ ծովային լուղակաց, (112 / 13) 

Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 
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  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս:  (109 / 21) 

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել (110 / 13) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ (148 / 30) 

  եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, 

նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 11) 

այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 19) 

  

ԾՈՎԱՎԷԺ      - 1 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14) 

  

ԾՈՎԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 1 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ 

յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան 

գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 21) 

  

ԾՈՎԵԶԵՐ     - 2 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան (218 / 25) 
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ԾՈՎԵԶԵՐԱԿԱՅ       - 1 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 2) 

  

ԾՈՑ    - 2 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 16) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ 

յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ 

հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 

  

ԾՈՑԱԾԻՆ     - 1 

եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս 

մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն (241 / 28) 

  

ԾՈՒԽ - 1 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի(120 / 29) 

  

ԾՓԱՆՔ          - 2 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի 

նկատեալն գային տեղի (219 / 24) 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 14) 
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ԾՓԵԼ - 1 

  զկէսն ծփելովն տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն 

յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս 

կացուցանէր:  (207 / 33) 

  

Կ         695  (1799) 

  

ԿԱԶՄ - 4 

  զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն 

(176 / 27) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք (205 / 27) 

Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ 

յօրինեալ կազմովք՝ զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր 

կապոցն, եւ զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար 

առնուլ:  (219 / 15) 

  

ԿԱԶՄԵԱԼ      - 3 

  իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն 

նիւթոց զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 32) 
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ԿԱԶՄԵԼ         - 3 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 14) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն (155 / 13) 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  

ԿԱԶՄԵՑԵԱԼ - 1 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 16) 

  

ԿԱԶՄԵՄ        - 9 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ 

ակնախտիղ կազմեաց որոգայթ, (72 / 32) 

այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, զբազմաժողով լսողացն 

յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի ծայր վիրառնութեանցս (241 / 18) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր 

սպեղանիս կազմեցից իմոյ վիրառնութեանս:  (242 / 14) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս, 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 27) 

եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 7) 
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  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 34) 

  

ԿԱԶՄՈՒԱԾ   - 4 

եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ կամ 

զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ 

զվաճառականութեանն կազմուածոյ (45 / 31) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան 

յարդարուն կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ 

(222 / 23) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 15) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

  

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ           - 14 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմութեամբ իցէ 

պատրաստագոյն (46 / 19) 

Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի, զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ 

պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն (216 / 23) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն 

յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 25) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն 

հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 26) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, (173 / 7) 
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  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 15) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 5) 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց 

եւ կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց (227 / 33) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 16) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 12) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 4) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 30) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, (101 / 13) 

  

ԿԱԹԵՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 1 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք, եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային 

բնութիւն, զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք. եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ 

խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ ի դմա 

զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  

ԿԱԹՆ - 1 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 
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յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 28) 

  

ԿԱԹՈԳՆԵԱԼ - 1 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  

ԿԱԼ     - 10 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

(79 / 24) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի տեսութեամբ, 

յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն ողջախոհասցին 

առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 31) 

  եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս 

յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 18) 

  որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 20) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 35) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ եւ 

ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս (58 / 8) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 31) 
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  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն հարկանէ 

արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 23) 

  

ԿԱԼԵԱԼ          - 4 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 1) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ 

սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 20) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ 

զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի պարծանացն 

կողման կարգել:  (223 / 1) 

ԿԱԼՈՒԱԾ       - 4 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ որում 

եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 15) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 30) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 20) 

  

ԿԱԽԱՂԱՆԵԼ            - 1 
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  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (127 / 1) 

  

ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ         - 7 

ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ 

յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 30) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 23) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում 

ժանտատեսիլ վատթարութեամբ (126 / 24) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 28) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 20) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

  

ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ            - 1 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ 

զգայարանս եւ յորդորեալ ի գութ  (83 / 25) 

  

ԿԱԽԱՐԴԵԱԼ            - 1 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 
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ԿԱԽԱՐԴԵԼ   - 1 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ 

այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք  (74 / 17) 

  

ԿԱԽԱՐԴՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 4) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 6) 

  

ԿԱԽԵԱԼ        - 3 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն 

զծառոյ կախեալ առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա 

անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ (126 / 29) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 17) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք (177 / 30) 

  

ԿԱԽԵԼ           - 1 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք 

էին, կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց 

սովորութեան:  (211 / 30) 
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ԿԱԽԻՄ          - 1 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 

  

ԿԱԿԱՆԵԼ       - 1 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 16) 

  

ԿԱԿԱՆՈՒՄՆ  - 1 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  

ԿԱԿՂԵԼ         - 3 

  եւ զխստագոյնս անդաստանացն փութայ կակղել. (111 / 9) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 30) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  

ԿԱԿՈՒՂ         - 1 

որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել  (161 / 29) 
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ԿԱՀ     - 2 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նիւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 15) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 8) 

  

ԿԱՂԱՄԱԽԻ  - 1 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 5) 

  

ԿԱՃԱՌ           - 9 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս 

յորդորել կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 30) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի 

բազմամբոխ կաճառաց մարդկանէ   (155 / 14) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 26) 

  եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան 

(150 / 11) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

  զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ 

յայսմ իրաւազարդ կաճառի   (74 / 28) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս 

իրաւազարդ կաճառի յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ 

միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 22) 
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  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 31) 

  

ԿԱՄ /շաղկապ/         - 150 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 23) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (33 / 1) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ 

մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 25) 

  բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից 

կանգնելոյ, զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ (38 / 20) 

եւ կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս  (38 / 25) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ 

փորելովք, կամ հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով (39 / 15) 

եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ 

ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (41 / 33) 
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  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով 

յինչ, եւ կամ հրաժարեցուցանելով:  (44 / 4) 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ 

զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, 

եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 29;  45 / 30;  45 / 31) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 7) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն (47 / 33) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 2) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 13) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք, որ ասիս, թէ, 

«Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է ճառել 

բանիւս:  (51 / 20) 

  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք 

միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 9) 
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  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն 

(55 / 6) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ 

յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն 

հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն, 

եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի 

յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 23) 

  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն, եւ 

եթէ զինչ եւ իցէ զանազան արհեստիցն, եթէ զբանականն ասասցես, եւ եթէ 

զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ 

ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ չարութիւն:  (57 / 4) 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան (58 / 16) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 35) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից 

տէրութեանն, եւ կամ արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով 

զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում 

հիքութեամբ նորայն լինէին անձին  (65 / 3;  65 / 4) 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 34) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ 

լինէր:  (67 / 15;  67 / 17;  67 / 18;  67 / 18) 
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  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ 

մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել, յոյժ 

գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ  (68 / 13) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել 

արուեստս եւ կամ իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր 

քաջալերութիւնս  (69 / 24) 

  եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց  (73 / 27) 

  եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

զի եթէ դասալիքն, որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ 

միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց 

մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս (82 / 10) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս  (86 / 12) 

եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, (86 / 23) 

եւ կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ 

(86 / 32;  86 / 33) 

  եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, 

միանգամայն եւ ի վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 30) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 4) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 
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ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 9) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորոգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս, եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի 

կրկնապատիկն վասն հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 28;  89 / 29) 

եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 27) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 24) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի 

անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն 

պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս 

փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս 

գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 27;  91 / 33;  91 / 34) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել 

պէտս, եւ կամ զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց, որում բաւական ահա 

հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեք  (92 / 11;  92 / 13) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս 

զարդարութիւն կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս 

զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս 

զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, 

որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 7;  95 / 7;  95 / 8;  95 / 9;  95 / 10;  95 / 10) 
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  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ 

յառաջագոյն ասացելումն  (101 / 20) 

  եւ կամ զբոլոր անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն 

(101 / 31) 

  եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ սմին ցուցանէ առ ընդունողսն 

դժնդակութիւն (106 / 11) 

որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ 

այլումն  (108 / 1) 

  եւ կամ յիրերաց բաժանել սահմանաւ:  (114 / 8) 

  ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ իւր կրթութիւն 

զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ զընտելականն մերձաւորութիւն 

(120 / 22) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 
կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս, այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն 

առ փոքր ինչ զբամբասանս յիրաւի (124 / 21;  124 / 22;  125 / 1) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով 

պախարականօք եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ 

բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, 

հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 9) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 13) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ 

ոչ:  (131 / 25;  131 / 26) 
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որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին 

եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք,  (136 / 22;  136 / 22) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 4) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն  (141 / 22) 

  եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն 

պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի 

ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով 

ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով 

(143 / 23;  143 / 25) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս  (144 / 7) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ 

յերկեղածութիւն եւ կամ երագ յանդգնութեամբ (145 / 14) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք 

(146 / 19) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի 

նահատակութիւնս եւ կամ յըմբշամրցութիւնս կրթեն, (149 / 30) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 
կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ 

փոքունս, եւ կամ զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4;  153 / 5;  153 / 6;  153 / 6) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 9) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 9) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ զբարեգութ 

ամենեցունց արարիչն (158 / 11) 
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  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց  (162 / 27) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 

եւ կամ ի միջահասակին կանաչայնովն գեղեցկանան ապա եւ զանազան եւ 

փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն 

կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 19;  170 / 20) 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի մօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30) 

  ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  եւ կամ որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ (172 / 21) 

  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն 

զմարդիկ, (173 / 10) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 10) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 31) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ 

նեղութիւն կամ զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն  (190 / 16) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 
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  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 10) 

  եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց  (191 / 23) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա 

պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, 

եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ դուզնաքեայ 

խաղացումն յորձանից գետոց (199 / 30) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս (202 / 3) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 6) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք  (205 / 24) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

  եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով 

յարդարէ գործ, կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել 

մրցանակ, եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 6;  209 / 7) 
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  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ 

զինուցն կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ 

ազգաց:  (211 / 24) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն 

(212 / 3) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 24) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող 

(216 / 8) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն 

հոսանաց. (218 / 8) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս 

երանգոցն, եւ կամ զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն 

զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ 

զցամաք:  (220 / 12) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն:  (221 / 6) 

  եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն 

ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 7) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք 

մանկանց եւ կամ նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի 

արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն 

պատերազմելոց:  (224 / 20) 

թէեւ կարի ոք ի հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ 

ընդդիմաբանել եւ կամ բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն 

արկանել յանպատիւ արհամարհութիւն:  (225 / 19) 
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  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 9;  227 / 11) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն 

տեղեկեցար  (228 / 4) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 32;  228 / 35) 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ 

վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն 

անիրաւութեամբ:  (230 / 28;  230 / 30) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն յարուցանել 

զնա:  (233 / 15) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց (235 / 16) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել 

ախորժակի եւ կամ գովել զայնոսիկ  (235 / 27) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 18) 

ԿԱՄ/բայ/  -  36 

               Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 9) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 8) 

որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով 

զրպարտեալ կամ (189 / 12) 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 21) 
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որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի մէջ, (80 / 32) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, (103 / 29) 

եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ 

վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 32) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, (119 / 24) 

  այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանդելով կնատ եւ խէնէշ 

գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ,  (185 / 7) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 20) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահ (189 / 17) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս 

(190 / 33) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 12) 

  եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ եւ 

գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս 

բանաւորացս:  (233 / 22) 

  չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս 

ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

  կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան 

զիս, (198 / 11) 

զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն 

անցեալ կային այնուհետեւ:  (214 / 16) 
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  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր (127 / 22) 

երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց,  (191 / 25) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն (185 / 9) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ (61 / 16) 

  ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ անչափ քան 

զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 25) 

այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 3) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 22) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ 

իմաստութեան՝ կացի անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ 

վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ 

պատուհասէր:  (31 / 29) 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն 

անցեալ կացին լուսաւորութիւնսն  (97 / 20) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն 

արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց  (191 / 24) 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ դուզնաքեայ 

յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 22) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ 

առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար (127 / 27) 
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ԿԱՄԱԿ           - 1 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ (145 / 13) 

  

ԿԱՄԱԿԱՏԱՐ - 3 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս 

գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  եւ այնպէս իբր ընտանի եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն 

ճանաչի  (137 / 10) 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու (43 / 8) 

  

ԿԱՄԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 28) 

  

ԿԱՄԱԿԱՐ      - 1 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, զի 

առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն 

զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

  

ԿԱՄԱԿԱՐԱԲԱՐ        - 3 

  անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին 

վարկ:  (34 / 21) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 32) 
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  եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ 

զօրութիւնն կամակարաբար կատարի:  (161 / 31) 

  

ԿԱՄԱԿԱՐԱՊԷՍ       - 2 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս (84 / 23) 

անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող 

թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 19) 

  

ԿԱՄԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 6 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 5) 

նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն 

անխափան կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր 

կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 12) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց 

զանարգանացն կամակարութիւն, եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց 

մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով վճիռ:  (126 / 12) 

  եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին 

չարաբարոյ կամակարութիւն:  (157 / 19) 

  

ԿԱՄԱԿԻՑ      - 1 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ 

ոք  (158 / 5) 
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ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 23) 

սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն 

խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 22) 

  

ԿԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (227 / 6) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 2) 

  

ԿԱՄԱՐ           - 1 

եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս (219 / 10) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐ       - 8 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն 

(73 / 31) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան, 

բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ ըստ 

ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 23) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս  (115 / 19) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք 

զգուաշացեալք (150 / 18) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ (157 / 25) 
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  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի  (222 / 18) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ 

զօրէն կամաւորի առաքինութիւն ասի:  (150 / 22) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 29) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐԱՊԷՍ        - 1 

սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան 

(197 / 9) 

  

ԿԱՄԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 3 

զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 3) 

  մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք 

հնազանդ կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք 

հանդիսի պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 15) 

  

ԿԱՄԵԼ           - 5 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, (88 / 34) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ  (227 / 13) 

  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ 

ըղձիցն կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 
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զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 12) 

  եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի 

(187 / 14) 

  

ԿԱՄԵՑԵԱԼ    - 6 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 6) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 11) 

որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 32) 

  Մի եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ 

կատարի կամեցեալն:  (228 / 3) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

  

ԿԱՄԵՑՈՂ      - 1 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն, բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ 

ազնս կենդանեաց:  (163 / 21) 

  

ԿԱՄ ԹԷ  -  տե՛ս ԿԱՄ գլխաբառի տակ 
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ԿԱՄԻՄ           - 24 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք 

համազուգել կամեսցի հաւասարապս բաղդատութեամբ  (45 / 6) 

զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն իսկ 

անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 28) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու (96 / 16) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ (119 / 23) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն (138 / 23) 

ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 6) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս 

(79 / 25) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն 

եղիցի, զորոց կամեցան զփորձ առնուլ (207 / 7) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ 

զբովանդակն կամեցաւ բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան 

խորհեցաւ կարգաց:  (82 / 7) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 9) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ 

խայտառակել կամեցաւ բնութիւն. (92 / 19) 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 
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կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ 

(196 / 28) 

  կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 13) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 14) 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորոգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ  (64 / 6) 

  կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ սպասաւորութիւն  (197 / 23) 

  զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, 

զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 27) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմաստասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն (130 / 3) 

  եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

 

ԿԱՄՔ  - 24 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ 

բռնադատիք կամս (88 / 24) 
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  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն (176 / 32) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի 

(182 / 22) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ 

բերեն կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն.  (52 / 4) 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք, բայց կամք եւ 

դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի կէտ:  (159 / 17) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ 

յօժարական կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն 

առնէր ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք եւ զբարեկամացն 

պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 19) 

բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն  (104 / 35) 

  անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 21) 

կատարեալ կամօք, եւ մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին 

փութացեալ (154 / 16) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն (159 / 24) 

  որք յօժարամիտ կամօք ի սոցայս արծարծել պատրաստականք (160 / 26) 
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  այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա  (188 / 14) 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից 

անվհատելի կամօք:  (190 / 22) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 11) 

  զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց 

պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 1) 

անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն 

յօժարական կամօք:  (226 / 25) 

վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 8) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, 

լինելով աստուածանման:  (187 / 8) 

  

ԿԱՅԱԶՕՐ     - 1 

 եւ մեծս կայազօրն  արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն 

տեսակի  (246 / 15) 
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ԿԱՅԱՆ           - 9 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի (131 / 3) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 25) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան  (169 / 15) 

յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 8) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 24) 

  որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ 

ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 29) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

  

ԿԱՅԱՆԱՄ- 1 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 19) 

  

ԿԱՅԵԱՆ /տե՛ս նաև ԿԱՅԱՆ/          - 4 

  եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ 

ամենածին կայեան յօրինէր:  (240 / 17) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 
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բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս 

տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 16) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 25) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 6) 

  

ԿԱՅԹԵՄ        - 1 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ  (207 / 4) 

  

ԿԱՅԾԱԿ        - 1 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին (245 / 15) 

  

ԿԱՅՈՒՆ         - 1 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, իմանամ 

վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 12) 

  

ԿԱՅՔ  - 1 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 

  

ԿԱՆԱՉԱՅԻՆ - 1 

  եւ կամ ի միջահասակին կանաչայնովն գեղցկանան  (170 / 19) 
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ԿԱՆԱՑԻ         - 2 

այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն զնոյն մատակարարէր 

վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  

ԿԱՆԳՆԵԱԼ    - 3 

  եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս (120 / 15) 

  ամենեցուն առաջի իբրեւ զթիրախ կանգնեալ կայր (127 / 22) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 8) 

  

ԿԱՆԳՆԵԼ       - 4 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր 

փութացաւ կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ 

անկողինս ընկերի իւրոյ  (72 / 29) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 18) 

  մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց 

փոխանակ պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ 

մենքենայից կանգնելոյ, (38 / 21) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ (39 / 16) 

  

ԿԱՆԳՆԵՄ      - 5 

եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար 

խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 35) 
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  ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին նիւթովք 

պատրաստութեանն (101 / 14) 

  յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան զայն որ 

յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ 

յարուցեալ կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 1) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 6) 

  զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ կանգնէր իւր անուղղայ կենացն 

յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  

ԿԱՆԳՆՈՒՄՆ  - 1 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 32) 

  

ԿԱՆԽԱԳԷՏ   - 3 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, (157 / 24) 

լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 24) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ (101 / 3) 

  

ԿԱՆԽԱԳԻՏԱԿԱՆ    - 1 

եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 11) 

  

ԿԱՆԽԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական շնորհալից 

իմն կանխագիտութեամբ (196 / 8) 
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ԿԱՆԽԱԳՈՅՆ            - 2 

  ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն  (143 / 23) 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի 
կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ 

յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով (143 / 25) 

  

ԿԱՆԽԱՒ        - 2 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց (166 / 24) 

  սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ 

եղեալ փառաւորութիւն  (186 / 15) 

  

ԿԱՆԽԵԱԼ      - 1 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 16) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  

ԿԱՆԽԵԼ        - 3 

  եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել 

իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց (145 / 19) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել (145 / 26) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին, 

մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 8) 
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ԿԱՆԽԵՄ       - 2 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել  (188 / 16) 

մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  

ԿԱՆՈՆ           - 7 

  զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 11) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք, որում ամենեքեան հմուտ 

են, զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 14) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ  (78 / 23) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա  (111 / 27) 

եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 35) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի 

քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել 

մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն (53 / 1) 

  

ԿԱՆՈՆԱԲԱՐ - 1 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 18) 
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ԿԱՆՏՈՒՂԷՍ  - 3 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտուղէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ 

եւ Կանտուղէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 14) 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 22) 

  

ԿԱՇԱՌԵԱԼ    - 1 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 30) 

  

ԿԱՇԿԱՆԴԵԱԼ          - 1 

  եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր 

կապանօք:  (126 / 31) 

  

ԿԱՇԿԱՆԴԵՄ            - 1 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 23) 

  

ԿԱՊ    - 1 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան 

ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, 

ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս 
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սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց 

պատճառ եւ նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 12) 

  

ԿԱՊԱՆԱՒՈՐ - 3 

  զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 23) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 27) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 

  

ԿԱՊԱՆՔ        - 6 

  զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 25) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի 

վարակեալ կապանօք՝ զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ 

լինէր կապանօք:  (126 / 31) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 21) 

  եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ 

եւ (232 / 2) 

  չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս 

միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, 

այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 25) 

  

ԿԱՊԱՐԱՆ     - 1 
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ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի շղթայս (150 / 3) 

  

ԿԱՊԵԱԼ        - 3 

եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ վատութեամբ (32 / 22) 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք   (207 / 14) 

  

ԿԱՊԵԼ           - 2 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 34) 

որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք  (131 / 31) 

  

ԿԱՊԵՄ          - 1 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի 

վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 30) 

  

ԿԱՊԱՆՔ        - 1 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  

ԿԱՊՈՑ          - 1 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն  (219 / 16) 
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ԿԱՊՈՒՄՆ      - 1 

զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր,  (207 / 11) 

  

ԿԱՊՈՒՏ        - 2 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով… անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 23) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 26) 

  

ԿԱՊՏԵՄ       - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ 

ելով ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր 

համանգամայն կապտէին:  (248 / 30) 

  

ԿԱՊՏՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 33) 

  

ԿԱՊՏՈՒՄՆ   - 1 

ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս (191 / 18) 
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ԿԱՌԱՐՇԱՒ    - 2 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի 
կառարշաւսն աջողապէս (115 / 23) 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  

ԿԱՌՈՅՑ        - 2 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք 

ըղձակերտեալ կառոյց վայր (109 / 8) 

  իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ 

աստուածակերտն կառուցաւ շինուած:  (219 / 21) 

  

ԿԱՌՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 6) 

  

ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆ           - 1 

  եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ 

պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար 

հաստատութեամբ (206 / 18) 

  

ԿԱՌՔ  -4 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր  (207 / 12) 

  երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք (205 / 27) 
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  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք (207 / 27) 

  

ԿԱՍԵԱԼ         - 2 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի (131 / 4) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր արուեստիցն 

(236 / 19) 

  

ԿԱՍԵԼ            - 2 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 12) 

  

ԿԱՍԵՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին 

զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի 

յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 20) 

  

ԿԱՍԿԱԾԵԼ   - 1 

  Ոչ ուրեք երկբայանալով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 19) 

  

ԿԱՍԿԱԾԵՄ   - 2 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 29) 
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  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, 

թէ կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք (78 / 20) 

  

ԿԱՍՈՒԼ          - 1 

  անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ զսերմանեալն լինի (176 / 21) 

  

ԿԱՏԱԿԵՐԳԱԿ          - 3 

              Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին 

զդասս կատակերգակացն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 

Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ 

հռչակելոյ կատակերգակիս Մենանդրի(55 / 16) 

  

ԿԱՏԱՂԵԱԼ    - 1 

կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն  (97 / 28) 

  

ԿԱՏԱՂԵԼ      - 1 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 19) 

  

ԿԱՏԱՂԻ        - 2 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 4) 
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  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  

ԿԱՏԱՂՈՒԹԻՒՆ        - 2 

զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ 

զմոլեկան կատաղութեանն արկածս  (142 / 33) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, (129 / 5) 

  

ԿԱՏԱՐ           - 3 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 32) 

որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն  (96 / 5) 

ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի 
կատարս պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  

ԿԱՏԱՐԱԾ     - 7 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի 

վերայ կատարած զմահուն հատանել դատ (84 / 6) 

  եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի 

(207 / 6) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ (123 / 28) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 
կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 4) 



2527 
 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 29) 

եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 4) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք (103 / 4) 

  

ԿԱՏԱՐԵԱԼ    - 16 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 35) 

որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց 

բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն 

ամենեցուն կատարեալ հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, 

մանաւանդ թէ եւ աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 16) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ 

խոստովանի կատարեալ արդարութիւն:  (112 / 9) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 15) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 19) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ  (159 / 14) 
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  ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ 

ամառնային կատարեալ ժամանակք:  (164 / 22) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով 

բովանդակ կատարեալ լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 23) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ (187 / 5) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 20) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի 

քաջարութեանն կատարեալ գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն 

Աբրահամ (202 / 1) 

  այլ սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն 

գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 6) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս. որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ 

ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն 

զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ 

անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 11) 

  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի 
կատարելում արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 21) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼ      - 27 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորոգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ (64 / 6) 
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  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 30) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 9) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ 

գործով կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, 

(74 / 5) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ 

կարասցէ կատարել  (74 / 21) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն 

գործով կատարել (77 / 25) 

ոչ արդեօք կարէր կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս 

վճարումն:  (78 / 1) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն (128 / 5) 

  եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն 

զնոյն կատարել սովորութիւն:  (133 / 12) 

որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 31) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 7) 

  զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կատարել  (149 / 13) 

Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 24) 
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  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ 

յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս զպիտանացուսն 

մարդկան:  (163 / 17) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 21) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 31) 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 

յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին 

«զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 30) 

  յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով (122 / 1) 

   եւ կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից, եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ 

բաժանէին (215 / 21) 

  քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ զբարօրութեանցն 

դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 1) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 32) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի 

ծովու եւ ի ցամաքի, ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի 

զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս 

յառթել:  (238 / 4) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 
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  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն 

է կատարելագոյն:  (100 / 9) 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 16) 

  զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 8) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 9) 

  յամենեցունց լուսաւորէր կատարելագոյն առաջնորդացն 

խնդամտութիւն:  (204 / 17) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 4) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 28) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 9) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի 
կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով չարութիւն (83 / 16) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 3) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին  (163 / 33) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 
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  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս (222 / 13) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱԿԱՆ        - 6 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 17) 

  եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 12) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ 

աւարտ կատարելական ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 21) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 30) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, կարողաւն, 

իրաւացեաւն:  (222 / 4) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼԱՊԷՍ        - 3 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք 

եւ կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 5) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ յարդարի:  (162 / 18) 

  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԻՒՆ    - 19 

բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան (37 / 6) 
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  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 19) 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք 

սահմանեցան գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, 

եւ զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 10) 

բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատարԵլութեանն գլխաւորելոյ (158 / 29) 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 8) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն (195 / 2) 

որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին 

ծայր կատարելութեանն (197 / 11) 

բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (104 / 36) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան 

(229 / 5) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ 

ամենահաճելի կատարելութիւն բարւոյ,  (107 / 24) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 15) 

նոքա ոչ զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն՝  (37 / 12) 
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  որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 23) 

  Սոցունց՝ գալ ի կատարելութիւն արարչական զօրութեամբն:  (169 / 21) 

  մանաւանդ եթէ երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ 

վաղվաղակի ի կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 2) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 
կատարելութիւն:  (174 / 20) 

  յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք (98 / 21) 

  

 ԿԱՏԱՐԵՄ/ԻՄ/         -32 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 8) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս, զորս կատարեաց, եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց 

հնազանդ լինել:  (102 / 29) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց (52 / 23) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 17) 

  զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր պաշտպանութիւն:  (139 / 20) 

  որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

  եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ 

զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 28) 

  եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես (243 / 7) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ, զի կատարեսցին ըստ սորին 

ուխտադրութեան խորհադրեալ (192 / 16) 
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  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց, ոյց 

ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան, (205 / 1) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 2) 

  եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան 

զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (48 / 1) 

  այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ (237 / 15) 

  զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար 

փութով:  (243 / 26) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց 

լցեալ կատարէր յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական 

գործոյն հանդերձ զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 8) 

եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն 

կամակարաբար կատարի:  (161 / 31) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ 

քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք հրաժարեալ 

առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ ըստ երկուց 

օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց (181 / 25) 

  եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի 

անկեալ կատարի:  (195 / 7) 



2536 
 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 30) 

եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն 

անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 3) 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն 

լցեալ կատարին հաճոյք  (34 / 27) 

եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 6) 

որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս (107 / 33) 

  եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ այլ եւս 

ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի 

պատերազմողացն կատարին ձեռաց:  (117 / 20) 

  ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք (150 / 29) 

որով յարդարեալ կատարին խառնմունք ճակատամարտիցն:  (161 / 2) 

   եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ կատարիս յիս  (243 / 29) 

  

ԿԱՏԱՐՈՂ      - 2 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

  որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ -16 

  ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն 

անմոռաց զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 18) 

  եւ զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն 

սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 2) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 22) 
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  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց (118 / 4) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 11) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ (102 / 14) 

  առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալ ի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 9) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր 

գործոցն կատարմունս, (162 / 7) 

բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 17) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 25) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 5) 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 9) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս  (224 / 14) 

զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ 

ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 13) 

  սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 22) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ (232 / 27) 
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ԿԱՐ    - 2 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ 

անցնիւրն կարի  (215 / 4)         

Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 

ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 4) 

  

ԿԱՐԱՊԵՏ     - 2 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու 

յարդարեւ կարապետ ուրախութեան  (197 / 9) 

  

ԿԱՐԱՑԵԱԼ    - 3 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս 

(130 / 29) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի  (206 / 9) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ  (50 / 20) 

  

ԿԱՐԳ  - 38 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կար (72 / 6) 

  զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն (73 / 33) 
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  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ (82 / 20) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 11) 

  եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 29) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  զի վայրն հոսանից ունի կարգ. (197 / 17) 

թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ արարչական 

զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 15) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 12) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան 

խորհեցաւ կարգաց:  (82 / 8) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն (85 / 33) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի 

բարի կարգէն եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, 

յորոց թէեւ կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն 

(138 / 22) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն 

եղելոյ կարգի՝ ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 21) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից (80 / 5) 
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  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն  (90 / 25) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս  (115 / 29) 

  միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի 

գերազանցեալ կարգի   (118 / 33) 

միթէ ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, (136 / 29) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, 
ըստ աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (200 / 1) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ, ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր 

Մելքիսեդեկ:  (204 / 7) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ (205 / 23) 

  եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս 

մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն 

կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ կուսէն, (241 / 27) 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն (139 / 7) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիընդ համարով (158 / 27) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  «Ումեմն ի հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում 

բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 
կարգին»:  (55 / 13) 
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  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 
կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 20) 

  այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն բարւոյն 

կամաց (230 / 22) 

բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի ապականեսցին կարգք:  (81 / 27) 

  եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս  (236 / 18) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ 

բնականապէս կարգօք միայն առանձինն (120 / 26) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս (170 / 14) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել, որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ 

բովանդակութիւն:  (223 / 9) 

  

ԿԱՐԳԱՒ         - 6 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն 

թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի 

բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 6) 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 2) 
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  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 12) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան   (206 / 24) 

  

ԿԱՐԳԱՒՈՐ    - 6 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ 

միայն կարգաւոր՝ մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս 

բանականացս պարգեւեալ շնորհ  (45 / 24) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի. այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն 

շահս, թէպէտ եւ կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 22) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան (218 / 16) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 

  որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ բոլորովին 

յառաջադաս  (229 / 4) 

  

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 5 

նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին 

կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ (72 / 4) 

  ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել 

յօրինումն կարգաւորութեան:  (155 / 18) 
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  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով 

զբնական կարգաւորութեան սահման:  (161 / 8) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ 

վարին կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, 

(84 / 15) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 2) 

  

ԿԱՐԳԵԱԼ       - 8 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց (83 / 1) 

  իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի օրինօք:  (120 / 32) 

  ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, 

խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 

աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 3) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի 

(173 / 27) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ 

յօրինուածով  (216 / 29) 

  եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 14) 

  եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն աստիճանի ի 

նոցանէ կարգեալք:  (177 / 32) 
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  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 2) 

  

ԿԱՐԳԵՄ        - 4 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 8) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 

  որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 13) 

  

ԿԱՐԳԵՑԵԱԼ  - 2 

  վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 31) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 7) 

  

ԿԱՐԴԱՑԵԱԼ - 2 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ, (106 / 13) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն 

բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան ժողովուրդ:  (205 / 21) 
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ԿԱՐԵԼ            - 10 

  համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան 

կատարելութեան  (37 / 6) 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 29) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել 

մածուածս  (91 / 14) 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն 

ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 4) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 12) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ  (218 / 23) 

  

ԿԱՐԵԼԻ         - 4 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 14) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 
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անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 23) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 25) 

  

ԿԱՐԵԿԻՑ      - 1 

  թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից (76 / 26) 

  

ԿԱՐԵԿՑՈՒԹԻՒՆ      - 5 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 17) 

պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին 

(78 / 6) 

  այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 8) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք  (224 / 25) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի 

բնութեանն կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ (76 / 31) 

  

ԿԱՐԵՄ   - 68 

որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 22) 
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  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան 

զերծանե՞լ կարասցեն  (92 / 2) 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին 

զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք (200 / 11) 

  եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս 

յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 18) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց…այլ 

միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ 

զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, (32 / 23) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 3) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել 

(74 / 21) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 34) 

զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 26) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն (85 / 4) 

  թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան 

հանդիպել կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի 

մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց 

տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 29) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ 

անգամ կարասցէ (96 / 14) 
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  կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 19) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 7) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ  (147 / 2) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 13) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն (232 / 29) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա (237 / 17) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս (33 / 18) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, (40 / 27) 

  որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի 

արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 32) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն (51 / 14) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 11) 
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  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն եւ օգնէր հաճոյացեալ 

օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 28) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից,  (125 / 25) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն, զայն այլ 

իւիք ոչ կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է 

աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի 

զսովորական հաւատն իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ 

կորուսից անվհատելի կամօք:  (190 / 18) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին 

եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել 

մարդկան:  (31 / 8) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, 

թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ 

զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն 

ցուանել լսողաց:  (57 / 28) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս 

կարիս կարացից փարատել  (187 / 33) 

  առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 29) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ 

դատել եւ որոշել (197 / 21) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն (197 / 29) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, 

զորս ոչ կարեմ ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 
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  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել 

մրցանակ  (46 / 20) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել (69 / 7)  

Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, (116 / 6) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ (150 / 9) 

  զորս կարեն որպէս եւ յառաջագոյն ասացաւ:  (151 / 12) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ 

ոչ կարեսցէ քաղաք. եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն 

ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի 

տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 25) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (36 / 34) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս 

հաւաստի կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն(45 / 20) 

  ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն 

բանաւորացն կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս 

հեշտացուցանել (51 / 5) 

  «Խոհականագոյն իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել 

զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 / 11) 

  սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն 

(56 / 18) 

զոր ոչ կարէ ուրանալ (77 / 1) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել 

արարիչ(85 / 27) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 
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  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին.  (144 / 8) 

  ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն  (218 / 7) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ (66 / 13) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել (101 / 23) 

  ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 20) 

  Եւ զայս ծրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին (208 / 5) 

  որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 13) 

ոչ արդեօք կարէր կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս 

վճարումն:  (78 / 1) 

  եւ ոչ կարիցեմ ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել 

ի բնաւ մասանց:  (148 / 1) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  

ԿԱՐԵՒՈՐ       - 6 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  զի կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ 

ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

տարակուսելի տրտմութեանն գրաւման պատշաճագոյն 

փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան դիւրահնար ի գիրս 

ստանալոյ:  (227 / 18) 
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  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ 

քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին պատուական, իբր զբուն բարի 

համարել զվերջին չարս:  (143 / 4) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 9) 

  

ԿԱՐԷՎԷՐ, ԿԱՐԵՒԷՐ - 3 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. (186 / 4) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 12) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 12) 

  

ԿԱՐԻ/ մակբայ/        - 40 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 10) 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 16) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 7) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ 

հարազատութիւնք կարի յոյժ պայծառացեալ զուարճանան (41 / 26) 
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  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն(45 / 28) 

որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք  (49 / 14) 

կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է ճառել 

բանիւս:  (51 / 20) 

որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի քաջառաքինաբար 

կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին 

առ արարչական զօրութիւն (53 / 1) 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ 

այս կարի յոյժ յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար (78 / 30) 

  կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն (104 / 32) 

զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 6) 

  բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ, որով անցեալ յարաժամ 

խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 22) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել 

(135 / 20) 

ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին (136 / 8) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս 

հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 14) 
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  եւ իբր կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի(141 / 1) 

ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, (143 / 22) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ (192 / 5) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 22) 

  կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց (209 / 17) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 22) 

  եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ (213 / 15) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ հմուտս, 

թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս (234 / 14) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել (50 / 17) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 12) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի 
կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն 

պակուցեալք (91 / 29) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 28) 
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  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք (103 / 5) 

  յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին 

յորժամ զկարի յոյժ զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն (139 / 21) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան 

զասացեալսս զկարի յոյժ գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն 

պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ զխնձորեաց (217 / 7) 

  

ԿԱՐԻ  - 3 

վասն այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել 

զսա ըստ կարի:  (142 / 12) 

     այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ մասանց:  (148 / 1) 

  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 4) 

  

ԿԱՐԻՔ - 13 

  ընդ մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն 

(162 / 27) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

  եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել (195 / 5) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն 

աղցս կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին 

խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 
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  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 14) 

այլ զանազան կարեօք պատանդեցաւ (75 / 28) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝  (143 / 12) 

  ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն 

երթեալ:  (146 / 35) 

  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի (227 / 26) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց, 

զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ 

զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 13) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 33) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն 

դիւրացուցանել զկարիս ժառանգութիւն (92 / 13) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն(172 / 20) 

  

ԿԱՐԾԵԼ        - 3 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում 

հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, 

մինչ կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. եւ բաղձայր 

փափաքանօք (63 / 16) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան (240 / 6) 
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ԿԱՐԾԵՄ/ԻՄ/            - 16 

  յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ 

ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 26) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն (83 / 9) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 18) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 30) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս 

բաւական կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 20) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 10) 

  զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 10) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն (163 / 19) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական (143 / 5) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 
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  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 19) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 14) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ 

երեւելութեան կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ 

յղփանալ  (218 / 21) 

  

ԿԱՐԾԵՑԵԱԼ - 1 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար 

ինչ կարծեցեալ իրաց:  (113 / 28) 

  

ԿԱՐԾԻ          - 1 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 4) 

  

ԿԱՐԾԻՔ        - 20 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, (130 / 10) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 29) 

եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի 

անսխալ կարծեօք:  (100 / 18) 



2559 
 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն (209 / 25) 

  եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից  (81 / 7) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ  (102 / 11) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս  (132 / 15) 

  եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 2) 

եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք (192 / 1) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 20) 

եւ կարծիս տալով թուէր  (202 / 31) 

  եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս, իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ 

սքանչելեացն. այլ նա ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 7) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին 

եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 2) 

եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (215 / 1) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի, մինչ 

զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 9) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն 

եւս կարծիս:  (232 / 25) 
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  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական  (143 / 4) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն 

նախ կարծիք ուրախութեան  (142 / 5) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ (192 / 2) 

  

ԿԱՐԾՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ (157 / 3) 

  

ԿԱՐԾՐ          - 2 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց 

թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 35) 

  

ԿԱՐԾՐԱՏՈՐՐ         - 1 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր 

քաջապնդութեամբն կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 26) 

  

ԿԱՐԾՐԱՏՈՒՐ          - 1 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 3) 

ԿԱՐԾՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն (131 / 2) 
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ԿԱՐԿԱՄՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ 

մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  

ԿԱՐԿԱՌԵԱԼ - 1 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 11) 

  

ԿԱՐԿԱՌԵԼ    - 2 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 26) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ 

չար կարկառելով անձին:  (87 / 17) 

  

ԿԱՐԿԱՌԵՄ   - 2 

այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի 

բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 11) 

  զի ի մանկածուն կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն 

տուգանս:  (32 / 1) 

  

ԿԱՐԿՈՒՏ       - 2 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն (54 / 25) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն (138 / 2) 
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ԿԱՐՃԱՌՕՏՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ 

արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն  (55 / 25) 

  

ԿԱՐՃԵԼ         - 2 

այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի 

չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 28) 

  նախ զի ի հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս 

առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 

  

ԿԱՐՄԻՐ        - 2 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 3) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան 

զերբեմն Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց 

եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 29) 

  

ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎ   - տե՛ս ԿԱՐՄԻՐ գլխաբառը 

  

ԿԱՐՄՐԱԶԳԵՍՏ       - 1 

ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ 

թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 21) 

  

ԿԱՐՄՐԱՅԱՏԱԿ       - 1 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 
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 ԿԱՐՇՆԵՂ      - 4 

  իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար կատարի:  (161 / 31) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի 

իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 31) 

ուժեղագոյնս գործէ եւ կարշնեղս (166 / 16) 

  

ԿԱՐՇՆԵՂԱԳՈՅՆ     - 1 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն 

ցուցանելհանդէս(116 / 6) 

  

ԿԱՐՇՆԵՂՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, 

զօրաւորագոյն կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ 

պատերազմ  (81 / 10) 

  

ԿԱՐՈՂ, ԿԱՐՕՂ       - 11 

            նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 5) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, 

այլ կարող ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  գործսն, այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն 

լեալ կարող հանդուրժելոյ (85 / 11) 
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  եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ 

արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 30) 

  եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (101 / 1) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 18) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ 

օգտակարաւն, կարողաւն, իրաւացեաւն:  (222 / 5) 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել 

ծնողացն  (50 / 10) 

  

ԿԱՐՈՂԱԲԱՐ - 1 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 23) 

  

ԿԱՐՈՂԱԳՈՅՆ          - 3 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 4) 

  զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար 

ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 
կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  

ԿԱՐՈՂԱՊԷՍ - 4 
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  երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն  (59 / 7) 

  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս  (89 / 1) 

արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս եւ զխորհրդոցն 

տեսութիւն:  (181 / 15) 

  

ԿԱՐՈՂԱՑԵԱԼ           - 1 

  եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ 

զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 7) 

  

ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ  - 8 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 28) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ (119 / 27) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն 

ըստ կարողութեան:  (222 / 7) 

  եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  մինչ զի կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել 

ամանակաց թիւ:  (107 / 10) 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա 

յիւրեանցն կարողութիւն (116 / 10) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 
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  զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել, թէ էր 

օգնեալ կարողութիւնն  (77 / 24) 

  

ԿԱՐՕՏ          -5 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր 

գիտութիւն  (109 / 3) 

զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն  (110 / 4) 

  տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ 

զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ խոնաւագոյնն 

եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան  (171 / 14) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս 

(143 / 12) 

  բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն օգնականութիւն, (88 / 31) 

  

ԿԱՐՕՏԱՆԱՄ            - 5 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն (58 / 13) 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, 

դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել բժշկաց 

(134 / 9) 

  այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն 

օգնականութեան կարօտանայ (146 / 10) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 26) 

  զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին (100 / 28) 

  

ԿԱՐՕՏԱՆՔ   - 1 
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  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 

  

ԿԱՐՕՏԵԱԼ   - 5 

ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն 

եւ կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք (85 / 3) 

ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 

  որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 17) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ 

կապանօք՝ զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 28) 

  

ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ        -8 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, (73 / 22) 

հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 4) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ (172 / 20) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ 

իւրեանց կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 25) 
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  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն 

լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 18) 

  ի սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով 

տանին կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 
զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել  (73 / 15) 

  

ԿԱՑԵԱԼ         - 4 

  եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի հանդերձ 

խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 23) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակայ բարձրութեամբն 

(181 / 27) 

  անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն 

հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին 

զամանսն (212 / 21) 

  

ԿԱՑՐԴԵԱԼ    - 1 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ 

զբարեփառսն կացրդեալ մարդիկ (220 / 16) 

  

ԿԱՑՈՒՐԴ       -6 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 
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Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան (34 / 24) 

  եւ ի գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք (46 / 1) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 32) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից (138 / 27) 

  

ԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ            - 12 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ, (84 / 24) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 3) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ 

գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (108 / 3) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել (118 / 31) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն 

կարեմ կացուցանել (197 / 21) 
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  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց 

յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ յօրինուածի (104 / 25) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ հանդարտութեանն (119 / 20) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ 

ուրախանային կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 23) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 16) 

  

ԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 20 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 4) 

  զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման 

ելոյ կացուցանէ:  (33 / 6) 

  եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 8) 

եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց փախստի 

զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 7) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին 

ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս 

անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք  (232 / 4) 
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  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ  (232 / 32) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ 

գնայականս կացուցանէ ամենեցուն (233 / 26) 

  այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ զանսովորս՝ 

սովորականս (235 / 22) 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 9) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն, իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի 

վերայ հրամանատար, (80 / 14) 

զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին (81 / 13) 

  անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ 

շփոթս կացուցանէին   (212 / 27) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան 

եւ կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 20) 

  օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն կացուցանէր մարդկան:  (41 / 10) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի 

վիճակեալն կացուցանէր բնակչացն (139 / 10) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի 

միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 3) 

«Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն 

ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 27) 
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ԿԱՑՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ 

բլուրս  (91 / 11) 

  

ԿԱՓԱՐԻՉ     - 1 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 
կափարիչն:  (91 / 13) 

  

ԿԱՓԻՒՆ         - 1 

  ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի 

վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց (243 / 9) 

  

ԿԱՓՈՒՑԵԱԼ  - 1 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 26) 

  

ԿԲՆԻՄ           - 1 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի  (142 / 19) 

  

ԿԵԱԼ  - 10 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 13) 

  ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 9) 
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  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 5) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ 

բարի կելոյ բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ 

գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 24;  215 / 24) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար 

եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել 

վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  

ԿԵԱՄ  - 3 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից,  (189 / 32) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 

Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, (189 / 31) 

  

ԿԵԱՆՔ           - 67 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս  (40 / 16) 

  երթեալ ի յառաւելն փոխին կեանս:  (118 / 9) 

   որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան զամենայն հաւուց 

առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  այլ ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ 

յանկասկած կեանս:  (163 / 25) 
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  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (186 / 1) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն  (228 / 32) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 24) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք (202 / 32) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 29) 

  Եւ զկնի այնորիկ՝ զարտելութինն, զանցեալ զկեանսն բամբասեցելոյն 

ըստգտանելով:  (71 / 16) 

ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք,  (86 / 10) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս  (160 / 4) 

  եւ շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք 

աւարտեալ  (216 / 4) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի 

դէմսն, եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 3;  102 / 4) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի (76 / 8) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 
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իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ 

աջողութիւնք կենաց (42 / 2) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ 

խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն 

չարիս կենաց (75 / 21) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 26) 

ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն 

կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 33) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 18) 

որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ 

փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ (77 / 15) 

  այժմ զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 34) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել 

զանկասկած կենաց օգնութիւն  (79 / 12) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին 

ժամանակ կենաց. (118 / 4) 

  որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 24) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց,  (190 / 6) 
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  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 5) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 8) 

  կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ 

յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 13) 

  որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 20) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր 

ծառոյն կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 3) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն 

կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ 

զկնի կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս 

քառասներորդս հասանէր ամս (102 / 4) 

   որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն  (116 / 27) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 8) 
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իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն 

քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ 

իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ 

թաղմանն:  (158 / 31) 

  յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի 

յորդութիւն:  (162 / 7) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն (172 / 19) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի 

չարայլուկ կենացն հարկաւորութենէ. (172 / 26) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 34) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս   (187 / 13) 

  կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք 

սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 10) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել (223 / 21) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 23) 

  այլ բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել,  (195 / 5) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, 

իւ զկենացն հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 31) 
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  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու 

այլ զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 10) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 5) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 

հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 5) 

այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ  (124 / 17) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս (128 / 25) 

  

ԿԵՂԾԱՒՈՐԵԱԼ        - 3 

  եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, (137 / 13) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին 

(78 / 6) 
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ԿԵՂԾԻՔ        - 1 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 12) 

  

ԿԵՆԱԶՐԱՒ    - 1 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  

ԿԵՆԱԿԻՑ      - 3 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 30) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն 

եւ կենակիցն ամուսնի (227 / 26) 

  

ԿԵՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն   (190 / 10) 

  

ԿԵՆԱՃԱՇԱԿ - 1 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ (242 / 21) 

  

ԿԵՆԱՊԱՏՃԱՌ         - 2 
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  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ 

յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 16) 

  

ԿԵՆԱՍՏԵՂԾԵԱԼ     - 1 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական 

ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  

ԿԵՆԱՒԷՏ       - 1 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն 

յայլսն կենաւէտ փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի 

վարդապետական շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 

  

ԿԵՆԴԱՆ        - 1 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԲԵՐ          - 2 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 30) 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԳԻՐ          - 1 
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  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ:  (228 / 34) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ          - 7 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք (118 / 11) 

զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 14) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ 

ամենագեղեցիկ կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ (209 / 13) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան (210 / 1) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ  (213 / 14) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ  (228 / 34) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի 

ազգի կենդանագրութիւնս  (220 / 8) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱԿ   - 2 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ 

դարձցի կենդանակ, յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի 

ժամանակ:  (165 / 6) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակա (178 / 11) 
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ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ          - 8 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 8) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ 

անկեալ կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 6) 

  որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն (62 / 22) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց 

պահելով զկենդանական շունչս:  (172 / 8) 

  որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց 

եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ 

հաստատութիւն կենդանականս երեւի պատճառաց (104 / 17) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 21) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՍԵՐ          - 1 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ 

համատոհմիցս կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի 

հարկաւոր կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ (177 / 5) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց 

եւ զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 27) 
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ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  իբրու ի մեռելութենէ իմն կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն 

ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ 

կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 12) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն վտանգելոց՝ յախտէ 

զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց  (76 / 20) 

  

ԿԵՆԴԱՆԱՒԷՏ           - 1 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

  

ԿԵՆԴԱՆԻ      - 75 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 

  եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 16) 

  որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 25) 

  որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին կենդանեաց, (72 / 3) 

  այլ առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին 

անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ 

զարգացմանց  (104 / 12) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս (109 / 22) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 
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ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

  եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ կենդանեաց գործեցաւ (113 / 8) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք(136 / 22) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 5) 

  եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս մտաց փախչին խաղիւք 

(148 / 5) 

  ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 13) 

  բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ 

ազնս կենդանեաց:  (163 / 21) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն 

իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 19) 

  ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց (167 / 24) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 29) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 23) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց  (222 / 12) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 11) 

եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 
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  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի 

կենցաղս կենդանեացդ գոյացան տեսակք (103 / 21) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 8) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 9) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ (134 / 22) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ 

անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս 

ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից (86 / 17) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 25) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի 

զանբան կենդանեացն զգոյացութիւնսն, (130 / 4) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, 

ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ 

մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ 

յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 29) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 26) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս  (89 / 24) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 
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  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ 

համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի (174 / 1) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի (123 / 3) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ  (131 / 6) 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն 

մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 26) 

  Այլ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, 

սակայն ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 26) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր 

իբր զկենդանի.  (68 / 29) 

վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային բբջջին 

յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն 

(148 / 34) 

  եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ 

քան զբնաւ կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի (92 / 5) 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 6) 

որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն 

կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս 

զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 9) 
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  եւ զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ 

բաւականս յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց 

գործս:  (110 / 29) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 11) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան 

ապագովեալ կենդանիս (133 / 27) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի (134 / 30) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի 

բանաւոր կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով 

զբոլոր կենդանիս:  (165 / 34) 

   վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս  (166 / 15) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 
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  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

(141 / 4) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոց  (111 / 26) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 30) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն  (55 / 1) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի 

անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն 

պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք 

տեսցէ  (91 / 26;  91 / 31) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 26) 

  իսկ ի սմա հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ 

տունկք:  (112 / 27) 

յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց 

փախչին կենդանիք յամառնայինսն (142 / 22) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ 

բուսանաի  (178 / 20) 

որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս 

(241 / 30) 
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  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 8) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

(112 / 22) 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի 

յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 23) 

 երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 24) 

  երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 7) 

  

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 14 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 31) 

նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա  (118 / 21) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (135 / 1) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 23) 

  եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ 

թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 27) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, (85 / 6) 

  որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի կենդանութենէ:  (93 / 25) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ յառաւել 

փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 
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հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 16) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ յառաւել 

փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 
կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 28) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, 

կրել զկենդանութիւն մարմնական:  (164 / 13) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն  (225 / 12) 

  ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ 

շիջոյց զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 13) 

  

ԿԵՆԸՆԾԱՅ   - 2 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 19) 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 13) 

  

ԿԵՆՍԱԿԱՆ    - 1 

  արբոյց փոխանակ կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  

ԿԵՆՑԱՂ        - 63 

  որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի կենցաղ:  (242 / 21) 
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  եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն 

վերբերելով իսկապէս բանիւ  (164 / 18) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 9) 

  Պիթագորաս «ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ» (30 / 15) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատճառս, (35 / 20) 

  զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան  (43 / 7) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին 

մանաւանդ կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն 

աշխարհագովութիւնս, եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան 

զամանակս կատարէ կենցաղոյս:  (48 / 1) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ 

վայելչութիւն կենցաղոյս:  (54 / 2) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ (66 / 10) 

  ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի կենաց վայելչութիւնս 

մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 33) 

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 24) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ 

անգամ կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ (82 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել 

այր,  (84 / 9) 

  որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 9) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա 

զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 
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  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 10) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամս 

շնորհեաց պարգեւ (108 / 12) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ (113 / 23) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա 

համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 

  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (186 / 1) 

  եւ շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ 

(216 / 4) 

  այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան (231 / 6) 

 կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան  (233 / 11) 

եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, (236 / 18) 

  որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս կենցաղոյս:  (238 / 13) 

  ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 10) 

  այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի 
կենցաղոյս վճարի:  (35 / 8) 

եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի 
կենցաղոյս:  (48 / 8) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 
կենցաղոյս:  (77 / 33) 
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  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի 
կենցաղոյս հրաժարել  (92 / 4) 

  ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ 

արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 12) 

  այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ  (151 / 20) 

  որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի կենցաղոյս մատչին դարմանոցն 

պէտք:  (166 / 21) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի 
կենցաղոյս, յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական 

հանգիստ:  (228 / 30) 

  յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 
կենցաղոյս վայելչութիւն (246 / 3) 

  եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ պատուական քարանց յինքեանս 

հաւաքելով, ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն 

յաւիտեան:  (39 / 25) 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 14) 

  եւ այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք, որովք 

զարդարի կենցաղս. (236 / 22) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով 

(53 / 23) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղնջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք (103 / 20) 

  զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ  (222 / 19) 

  այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ 

աւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 
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  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին 

խաղաղութեամբ զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 8) 

որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ 

իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 18) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն, եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 30) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

(32 / 15) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս:  (34 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ նովիմբ անկարօտ 

բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 6) 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի 
կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց 

օգնութիւն  (79 / 11) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2) 

  թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ յամենայն կողմանց ողորմելի 

անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 11) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով  (133 / 19) 

  որք ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան (147 / 6) 

  անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի կենցաղումս պատմի:  (183 / 18)   

եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 2) 
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  որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 19) 

  

ԿԵՆՑԱՂԱԶՐԱՒ - 1 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես 

դմին զկենցաղազրաւ հիքութիւն:  (243 / 20) 

  

ԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆ          - 1 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու 

յիրս ինչ, (200 / 13) 

  

ԿԵՆՑԱՂԱՒԷՏ           - 1 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն 

վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 4) 

  

ԿԵՆՑԱՂՕԳՈՒՏ       - 16 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 9) 

զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է 

գործակ   (118 / 32) 

  ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ 

ի պտղածնութիւն  (146 / 14) 

  յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 7) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն, առ որս առաքեցաւն զեկուցանել 

կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 28) 

  այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ 

բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 2) 
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  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 9) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի  (222 / 9) 

  եւ յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել 

զպէտս կենցաղօգուտ գործոց (237 / 23) 

  եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել 

իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց  (145 / 19) 

  եւ ի կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել  (145 / 26) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս(33 / 18) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք  (49 / 19) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, (175 / 9) 

  առ ի կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս (41 / 6) 

  

ԿԵՆՑԱՂՕԳՏԱԿԱՐԱԳՈՅՆ - 4 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս 

անցեալ կենցաղօգտակարագոյն պատմի հմտութիւն (56 / 10) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, 

հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց 

ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ 

եւս զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 
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ԿԵՆՑԱՂՕԳՏՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ 

խաղան:  (84 / 17) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 21) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ 

անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 28) 

  

ԿԵՏԱԴՐԵԱԼ - 1 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 17) 

  

ԿԵՏԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր 

իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 5) 

  

ԿԵՐԱԿՈՒՐ    - 12 

  զմարզելոյն ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ 

հաւասար զարծարծումն լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան.  (118 / 20) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 
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ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 3) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով 

զանազան կերակրանօք,  (98 / 12) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ 

դիւրագիւտ կերակրանօք՝ շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ 

բուսոցն պատրաստութեամբ, (175 / 1) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (49 / 26) 

  այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 16) 

  այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ 

յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 20) 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց  (93 / 16) 

  

ԿԵՐԱԿՐԵԼ    - 2 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 18) 

  նոյն օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի 

հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս (182 / 1) 

  

ԿԵՐԱԿՐՈՂՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 14) 
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  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

  

 

 

ԿԵՐՊԱՐԱՆ   - 17 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի 

ծմրեալ կերպարան հասակիդ հայիցիք  (93 / 5) 

  եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց 

զգեղեցկադիմութեանն կերպարան  (126 / 22) 

  զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի 

առնուլ կերպարան:  (163 / 31) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն 

նորահրաշ կերպարան   (204 / 8) 

  եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք տեսանելով 

զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի թագաւորէն 

կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 1) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 25) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 14) 

  ոչ բազմամեայ ծերութեամբ ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական 

ախտից իմիք (118 / 5) 
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որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ 

զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 10) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ 

անարդիլ կերպարանս  (190 / 34) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 2) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 21) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 20) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ 

զանազանեալ կերպարանք. (205 / 25) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ 

ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն աստուածային օգնականութեամբն 

զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, (203 / 25) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՌՆՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք. քանզի ոմն է նոյն 

բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ կերպարանառնութիւն:  (184 / 5) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք (184 / 17) 

  

ԿԵՐՊԱՐԱՆԵԼ          - 1 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել,  (88 / 2) 
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ԿԵՐՊԱՐԱՆԻՄ         - 1 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի (186 / 19) 

  

ԿԵՑԵԱԼ         - 5 

  միշտ չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ 

առաւել է զարմանալ:  (100 / 12) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան (123 / 10) 

  փութացայ արհամարհել զի մանկութենէն 

աշխատութեամբ կեցեալ զաշխարհականսս (195 / 30) 

եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն 

ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

  

ԿԵՑՈՒՑԱՆՈՂ           - 1 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  

ԿԶԱԿ  - 1 

  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք եւ մղեն երախաձգութեամբն 

սանձակոծելով զկզակս (131 / 33) 

  

ԿԷՍ     - 30 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի 

ծերութենէ  (151 / 20) 
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  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք 

ճարտասանութիւն, կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 29) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն (121 / 21) 

Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով 

ախորժակի:  (132 / 1;  132 / 2) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, 

եւ կէսք խառնք:  (185 / 6) 

եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով 

տօնական խնճոյս:  (204 / 22) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 25) 

  եւ կէսք ի թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր 

բարբառս:  (218 / 2) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին 

բան  (220 / 21) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն 

զիւրաքանչիւր զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 14;  230 / 15) 

կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 26) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս (214 / 8) 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, 

եւ կէսքն բաղդատականք:  (221 / 18;  221 / 18) 

  զկէսն ծփելովն տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ  զկէսս յորձանօք 

ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ 

հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս 

կացուցանէր:  (207 / 33) 

  եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 
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  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, 

եւ զկէսս յաղագս ցանկալի ստացուածոցն  (86 / 23) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոման ս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի 

միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (207 / 33) 

  զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի  (219 / 17;  219 / 17) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս  (220 / 20) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 12) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ (84 / 14) 

  զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած 

եւ կիսոցն՝  (172 / 23) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ 

եւ կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 22) 

որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ 

մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով (213 / 2) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  

ԿԷՏ     - 3 

  եւ կորովակի նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ (115 / 23) 

  բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ 

փափագելի կէտ:  (159 / 18) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ  (224 / 5) 
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ԿԻԶԵԱԼ         - 1 

  առ հասարակ կիզեալ ապականեն (144 / 29) 

  

ԿԻԶՈՂ           - 1 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 22) 

  

ԿԻԶՈՒԼ          - 1 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղա  կ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 23) 

  

ԿԻՆ    - 25 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն 

Ապողոնի  (61 / 6) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր (63 / 25) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

  եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 
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  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր (63 / 25) 

եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 11) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք 

(74 / 16) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին (75 / 8) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք (208 / 10) 

ւ զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, 

գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ 

հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն (52 / 17) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն (63 / 17) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ 

տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի 

ծնունդս կանանց յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն 

կերպարան,  (126 / 21) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ 

նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 17) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (212 / 1) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս, որոց առաջնորդեալ հաւէր 

արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ նորին համարիւն նուագերգողն 

Մարիամ:  (208 / 14) 
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  քանի՞ աւուր կնոջ առ այր մերձաւորութեան արժան է մտանել ի 

տէրունիսն:  (40 / 22) 

  քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է 

մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ կնոջէ,  (195 / 17) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, (63 / 20) 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  

ԿԻՍԱՄԱՀ      - 4 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, (48 / 9) 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 

  ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի 

մէջ կիսամահ տագնապի:  (193 / 18) 

  եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 2) 

  

ԿԻՏԱԴՐԵԱԼՆ  - 2/ տե՛ս նաև  ԿԵՏԱԴՐԵԱԼ/ 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս, ընդ կիտադրեալն յաղթութիւն (192 / 7) 

վաղվաղակի ի կիտադրեալն հասանեն վայր (116 / 14) 
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ԿԻՐ    - 11 

  որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 
կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն (36 / 28) 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի 
կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 3) 

 առ ի կիր ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս  (41 / 6) 

յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (54 / 1) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ  (238 / 1) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ 

միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 4) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ (66  / 10) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի 

ընդ ինքն կիրս (89 / 28) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

  զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  

ԿԻՐԹ - 1 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք (160 / 32) 
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ԿԻՐՔ  - 9 

  եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ երբէք զեղանիցին ի 

մարդիկ,  (62 / 18) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 3) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին 

հեշտալից կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 11) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 21) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 7) 

  մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն  (62 / 22) 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ 

շնորհալիցն կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 

  

ԿՂԵՈՎՆ.ԿՂԷՈՎՆ    - 2 

«Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 20) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 3) 
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ԿՂԶԱՅԻՆ      - 1 

  եւ զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

  

ԿՂԶԻ - 3 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս (160 / 6) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 
կղզիս:  (172 / 4) 

  

ԿՆԱՏ  - 3 

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և 

անզօր լինելութեանն զնոյն մատակարարէր վարդապետութիւնս (41 / 8) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի, զօրէն 

պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով կնատ եւ 

խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  

ԿՆԱՏԱԳՈՅՆ - 1 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (126 / 32) 
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ԿՆԱՑՈՒՑԵԱԼ            - 1 

  Եւ կնացուցեալ յեղու ի խէնէշ վատասրտութիւն:  (145 / 9) 

  

ԿՆՔՈՒՄՆ       - 1 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն (194 / 19) 

  

ԿՇԻՌ - 5 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 27) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ 

զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 5) 

  

ԿՇՌԱԿԻ        - 4 

  եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ  (105 / 13) 

  մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով 

արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 14) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 18) 
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ԿՇՌԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

  

ԿՇՌԱՊԷՍ     - 3 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն  (47 / 28) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք 

եւ կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 4) 

  

ԿՇՌԵՄ          - 1 

  որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 20) 

  

ԿՇՌՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն 

չափաւոր կշռութեամբ, (175 / 30) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ (217 / 18) 

  

 

 



2612 
 

ԿՇՏԱՄԲԵԼ   - 2 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն (100 / 32) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ 

ի քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն 

թագաւորին  (157 / 17) 

 

ԿՇՏԱՄԲԵՄ   - 2 

  եւ թախծականն ըմբռնեալ 

յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 31) 

  եւ դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն 

շտապեալ կշտամբէր  (157 / 3) 

  

ԿՇՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ 

յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս,:  (232 / 33) 

  

ԿՈԽԵԼ           - 1 

  եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

  

ԿՈԽԵՄ          - 1 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  

ԿՈԽՈՒՄՆ      - 1 
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  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս  (144 / 4) 

  

ԿՈԾԱՊԱՐ     - 1 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, …ապա եւս 

առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն  (246 / 33) 

  

ԿՈԾԵՄ          - 1 

  եւ անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն 

կողմանց  (148 / 10) 

  

ԿՈՂ    - 1 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս  (142 / 15) 

  

ԿՈՂԱՇԷՆ      - 1 

  եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս 

մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ 

նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ կուսէն, (241 / 29) 

  

ԿՈՂՄ/Ն/         - 49 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 9) 

զի բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ 

հանդիպեցան կողման:  (107 / 28) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս (120 / 1) 
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  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 2) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման (234 / 1) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ… (209 / 21) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց  (216 / 22) 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 9) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ …կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, (197 / 23) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր 

ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. (209 / 18) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն 

կրեն հիքութիւնս (42 / 12) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով  (75 / 18) 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ (75 / 23) 
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  համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, 

երկաքանչիւրոցն սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ 

բարեաց:  (84 / 14) 

  որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 26) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս (102 / 18) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, (118 / 16) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն (119 / 12) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  եւ յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 10) 

եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի 

վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 29) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի 

վշտալիսն  (147 / 23) 

  եւ անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ 

յամենայն կողմանց, (148 / 10) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, (168 / 30) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու 

եւ վամաքի, միջնորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 
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  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 25) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ  (197 / 15) 

շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով 

յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 5) 

  որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ (233 / 8) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 1) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 30) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ 

(246 / 23) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 20) 

  եւ միջասահման երկաքանչիւր կողմանցն լինել (102 / 9) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 17) 

  այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ 

կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի 

մանկածուն կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն 

տուգանս:  (32 / 1) 

  որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն. եւ յայտ այնու  (131 / 10) 

  կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան 

զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 3) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ 

յառիւծն կողմն, (165 / 8) 
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  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս (166 / 27) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 33) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն (210 / 23) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 6) 

  

ԿՈՂՈՊՈՒՏ   - 3 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն 

յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց 

եւ յայլոց զանազան նիւթոց(139 / 30) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն, միանգամայն ի 

համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ զհիքութեանս կրեմ 

տարակուսանս:  (240 / 8) 

եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 5) 

եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք զգածեալք լինին յամենայն վայելչական 

իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն 

կորուստ:  (58 / 22) 

  

ԿՈՅՍ/աղջիկ/           -5 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ 

(32 / 4) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 30) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ 

ի սուրբ կուսէն,  (241 / 30) 
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  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ  (66 / 25) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն  (88 / 10) 

  

ԿՈՅՍ /կողմ/  -   1 

եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ 

կրուկ զիմս առնել դարձ, եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն 

անցս իւրոց պատրաստել ոտից:  (197 / 19) 

  

ԿՈՉԵԼ           - 4 

  զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած  (97 / 12) 

  արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի  (98 / 23) 

  բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 14) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի խրախական ճաշակաւորութիւն՝ 

օգտեցուցանեն:  (141 / 23) 

ԿՈՉԵՑԵԱԼ    - 9 

  այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն 

սահմանս կոչեցեալ:  (39 / 13) 

  յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ 

աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 16) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 5) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան 

ձիաստաց կոչեցեալ, (134 / 19) 
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վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած  (158 / 15) 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 32) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  

ԿՈՉԵՄ           - 3 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան (145 / 7) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. 

գեղս կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 5) 

  ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 / 10) 

  

ԿՈՉԻՄ           - 2 

զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ մարգարէութեամբ, որքան 

թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ 

սեփական:  (97 / 22) 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս 

ածեն:  (144 / 29) 
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ԿՈՉՈՂ           - 1 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, 

մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (121 / 30) 

  

ԿՈՉՈՒՄՆ      - 4 

  քան թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ 

փափակութեանն կոչմամբ ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 9) 

որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, 

քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 2) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 11) 

  

ԿՈՏՈՐԵԼ      - 1 

զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն  (78 / 12) 

  

ԿՈՏՈՐՈՒՄՆ - 1 

  տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ 

ձեռս:  (70 / 10) 

  

ԿՈՐԱՆՄԱՆ   - 1 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 20) 

  

ԿՈՐԱՆՔ         - 3 

եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, (191 / 23) 
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  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  

ԿՈՐԱՑԵԱԼ    - 1 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ 

(83 / 22) 

  

ԿՈՐԱՑՈՒՑԻՉ           - 1 

  Ո՜ խաւար թանձրատարած կորացուցիչ երկադիտակս 

զգայարանցս:  (245 / 4) 

  

ԿՈՐԶԵԱԼ      - 1 

  իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն 

յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  

ԿՈՐԶԵՄ        - 1 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ,   (142 / 1) 

  

ԿՈՐԽ - 1 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ (48 / 21) 

  

ԿՈՐԾԱՆԵԼ   - 2 
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  բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր 

ջանայ կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս 

որսացեալ կործանել քաղաք   (83 / 4) 

  

ԿՈՐԾԱՆԵՄ   - 2 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն (42 / 15) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր (40 / 9) 

  

ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ          - 5 

եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն 

ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն (188 / 1) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ 

որոգայթ ի կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 25) 

  զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ 

անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, 

եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ 

թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 34) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, (208 / 8) 

  

ԿՈՐՆԹԱՑԻ   - 1 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց 

խոհականութեամբ՝ Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 2) 
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ԿՈՐՆՉԵԼ      - 1 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  

ԿՈՐՆՉԻՄ      -5 

  սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ 

փրկութիւն:  (208 / 5) 

  զի չարքն չարաւ կորիցեն (247 / 6) 

  նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 25) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ 

դրժեալ կորոյս արդեօք զյոքունսն (77 / 31) 

  

ԿՈՐՈՎ           - 1 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, զխենէշութիւն 

մտաց արտաքսեցից (247 / 3) 

  

ԿՈՐՈՎԱԳՈՅՆ          - 1 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն (56 / 5) 

  

ԿՈՐՈՎԱԿԻ    - 3 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ 

եւ կորովակի նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ  (115 / 22) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 
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ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (160 / 33) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 17) 

  

ԿՈՐՈՎՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ  (81 / 8) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵԼ            - 3 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ 

մտածէր կորուսանել (68 / 21) 

  ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 20) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 8) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆԵՄ           - 4 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 1) 

 եւ զոմն երկրասոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 24) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 18) 

ռչ կորուսից անվհատելի կամօք:  (190 / 21) 

  

ԿՈՐՈՒՍԱՆՈՂ           - 1 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ 
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յուսացեալ եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս 

եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 3) 

  

ԿՈՐՈՒՍՏ       - 22 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (32 / 32) 

  զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն 

դաւանաց տուգանս:  (54 / 26) 

  ՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 23) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 21) 

  ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն 

ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 16) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 27) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 18) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն 

յաջորդես կորուստ:  (243 / 25) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 3) 

  եւ զինեալք վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ (89 / 9) 

  Եւ զԱւգէ կամեցեալ անդնդասոյզ կորստեամբ բառնալ:  (65 / 32) 

այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 14) 
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  որ է համօրեն պատճառք կորստեան (52 / 14) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 8) 

թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 27) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր 

գոլ, (207 / 10) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն 

տարակոյս կորստեան.  (236 / 10) 

  եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 22) 

  այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր 

մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն (65 / 23) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 11) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս  (205 / 7) 

  

ԿՈՐՍՏԱԿԱՆ - 1 

զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 19) 

  

ԿՈՐՍՏԱՍԵՐ - 1 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ (242 / 19) 
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ԿՈՒԹ  - 1 

  եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն գայ ի կութս  (144 / 12) 

ԿՈՒՆԴ            - 1 

որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 31) 

  

ԿՈՒՍԱԾԻՆ    - 1 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին  (242 / 25) 

  

ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ            - 2 

   որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, (100 / 12) 

  զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն  (66 / 26) 

  

ԿՈՒՏԱԿԵԱԼ  - 2 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս 

(136 / 30) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ 

իրերաց զկուտակեալսն յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

  

ԿՈՒՏԱԿԵՄ    - 1 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս 

բարձրացեալ կուտակէ զանհատ ջուրց պարաբերութիւն   (199 / 19) 
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ԿՈՒՏԱՌՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս (86 / 16) 

  

ԿՈՒՐ   - 3 

  զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14) 

կէսք վերջացեալք ի փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 25) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք 

հանդերձ կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  

ԿՈՒՐՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կուրութեանս խաւար:  (193 / 10) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 9) 

  

ԿՌԵՄ - 1 

եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին (219 / 17) 

  

ԿՌԻՒ  - 5 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս 

զգիշերամարտութիւն, կռիւ արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 12) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի. քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ 

արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 14) 

  նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, բարեբան գովութիւնք 

միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք (142 / 6) 
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  եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս 

հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 30) 

  եւ ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս (150 / 26) 

  

ԿՏԱԿ  - 1 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  

ԿՏՂԱՆՔ        - 1 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն, յորմէ ծնանին անչափ 

զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ վաւաշոտութիւնք շռայլական 

ճակաճանութեանց:  (145 / 5) 

ԿՏՏԱՆՔ        - 1 

  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 32) 

  

ԿՐԵԱԼ            - 3 

եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 15) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ 

զմրրկացն կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն  (137 / 4) 

եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս 

զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 25) 
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ԿՐԵԼ  - 10 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ 

խոստովանեսցի կրել սատակումն:  (93 / 28) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 12) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան  (103 / 22) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 5) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 13) 

որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 21) 

  եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով 

անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն (198 / 19) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով (34 / 34) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ 

վնաս կրելով իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն (124 / 21) 

  

ԿՐԵԼԻ            - 2 

  հրաման տալով ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական 

ականցն բազմութիւն, եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին 

նմանք, յոյց աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 9) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 3) 
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ԿՐԵՄ  - 18 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց  (73 / 26) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին (158 / 35) 

լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  առանձնակ զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 

  անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց 

զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, (42 / 13) 

  ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն 

այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (87 / 2) 

վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութեն 

(151 / 19) 

  ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 7) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 12) 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն 

պարունակեալ կրէ յինքեան  (108 / 6) 

  եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս (142 / 24) 
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  զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս  (96 / 6) 

  զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի 

տեղեացն կրիցեն (105 / 12) 

  զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս  (52 / 14) 

  

ԿՐԵՑԵԱԼ       - 2 

զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից (140 / 4) 

   սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, (103 / 31) 

  

ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, 

ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ 

ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 18) 

  

ԿՐԹԱՐԱՆ     - 2 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս (247 / 30) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս 

առասպելականս կրթարանիս ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ 

սաղապելով ի սոյն մէտ երանեսցիս:  (248 / 5) 

  

ԿՐԹԵԱԼ        - 4 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ  (32 / 16) 

  եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն միանգամայն եւ իմաստութեամբ (38 / 17) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 19) 
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  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս  (230 / 8) 

  

ԿՐԹԵԼ           - 8 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին (148 / 33) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք 

ջրդին կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 7) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր 

(180 / 4) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ. վասն զի 

ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ 

յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ 

փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 6) 

   եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 12) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 9) 

  դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն  զգեստուցն 

խոշորութիւն   (155 / 20) 

  

ԿՐԹԵՄ          - 4 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ 

ասելով. «Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 3) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն,  (149 / 31) 
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       Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին 

արհեստս կրթէ  (111 / 14) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոց  (111 / 26) 

  

ԿՐԹԻՄ          - 2 

  եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին թշնամեացն:  (98 / 25) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն,  (175 / 9) 

  

ԿՐԹՈՂ          - 1 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք 

վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 

  

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ - 24 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 11) 

  եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 18) 

  զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ 

հրահանգիւք կրթութեամբ:  (115 / 29) 

  գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ 

այսպիսաբար կրթութեամբ:  (126 / 4) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 15) 
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  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 19) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց, վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին 

Արիստոտելի կրթութեամբքն յոլովագոյն էր հրահանգեալ. որով ահագին 

միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր բոլորեցունց:  (34 / 5) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 1) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն 

հարեալ կրթութեանց, անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել 

գիտութեանցն յօրանայր հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց 

գոյանայ, այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 5) 

  Առաջին ի կրթութեանց ընդդիմադրութիւն ընդունի եւ լուծումն ըստ 

կարողութեան:  (222 / 6) 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեամբ (81 / 1) 

  զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 28) 

  զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն 

ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 11) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 5) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 23) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ 

սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 21) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, 

որպէս կրթութիւն՝ զերագութիւնն:  (150 / 4) 
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  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք (150 / 16) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի 

զամենեսեան անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ 

ի գործականն կրթութիւնս:  (165 / 21) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն:  (60 / 11) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց 

ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5) 

  

ԿՐԿԻՆ           - 4 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան 

պարտական  (77 / 13) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ (233 / 3) 

եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան  (235 / 23) 

  

ԿՐԿՆԱԲԱԽՏԻԿ       - 1 

  եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 32) 

  

ԿՐԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 7) 

  

ԿՐԿՆԱԿԻ      - 2 

   ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել (217 / 23) 
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  այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք զարդարեալ նազի 

(238 / 6) 

  

ԿՐԿՆԱՊԱՏԻԿ         - 5 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ 

տեսանող կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ 

(157 / 25) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն  (193 / 13) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց 

հարուածս կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն 

ողորմելի ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 26) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 29) 

  

ԿՐՃԻՄՆ        - 1 

եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 6) 

  

ԿՐՈՂ  - 1 

  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի 
կրողսն լինէր ներգործութիւն:  (137 / 31) 

  

ԿՐՈՒԿ            - 4 
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  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ  (116 / 15) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 19) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին (208 / 4) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 22) 

  

ԿՐՈՒՆԿ         - 1 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն 

ընդ կրունկ հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն (93 / 32) 

  

ԿՐՍԵՐԱԳՈՅՆ          - 2 

  այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 30) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 17) 

  

ԿՐՕՆ - 9 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 16) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն 

օրինաւոր կրօնից արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 20) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ  (72 / 20) 



2639 
 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի 

պէսպէս կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 27) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 8) 

  այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 29) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  

ԿՐՕՆԱՒՈՐ    - 1 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  

ԿՐՕՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, (122 / 3) 

  

ԿՕՇԻԿ          - 1 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 22) 
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Հ           1058  (2294) 

  

ՀԱԶԱՐԱՊԵՏ       - 2 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի հաւատարիմ 

ընդունին հազարապետաւն (157 / 29) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի (178 / 30) 

  

ՀԱԶԵՂՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան  (240 / 26) 

  

ՀԱԶԻՒ          - 2 

արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ 

եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս  (91 / 16) 

  զոր յոքունք եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 27) 

  

ՀԱԼԱԾԱԿԱՆ        - 5 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր (129 / 15) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի 

վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար այլանդակութեամբն 

աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ… (129 / 23) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, գեր 

ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 27) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի 

բաց հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ  (40 / 6) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 
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ՀԱԼԱԾԱՆՔ        - 2 

  եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ (128 / 27) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի:  (188 / 1) 

  

ՀԱԼԱԾԵԱԼ         - 1 

  եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  

ՀԱԼԱԾԵԼ          - 1 

իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ 

հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն (99 / 28) 

  

ՀԱԼԱԾԵՄ          - 2 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, այլ 

զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի անընդհատ հրահանգիւք 

կրթութեամբ:  (115 / 28) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց 

վարեալ հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 

  

ՀԱԼԱԾԻՉ        - 1 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու լինելով՝ 

յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն  (194 / 5) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  

ՀԱԼԵԱԼ           - 2 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 3) 
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անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի 

նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 2) 

  

ՀԱԿԱԿ    - 1 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  

ՀԱԿԱՄԷՏ          - 1 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 9) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿ - 49 

  բայց սոցին հակառակ ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ (32 / 21) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք 

իցեն  (37 / 10) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն բղջախոհութեամբ 

զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն, նոքա ոչ միայն 

յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն 

կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց 

բնութեանս համարելով, եւ հակառակ արարչական զօրութեանն եւ նորին 

գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 9;  42 / 14) 

  բայց հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, իբրու 

ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին 

եւ հակառակ աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ (54 / 18) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք (80 / 28) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր դրացեաց 

եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ  (92 / 31) 



2643 
 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 19) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 15) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն 

(141 / 2) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա զուարճաընծայիցն, 

երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ 

անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 30) 

  նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս, զորոց 

զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ մարմնով, 

անճոռնի հասակաւ (209 / 20) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, (209 / 30) 

  յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս 

իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 22) 

արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառակն այնորիկ, յորմէ 

գթեցին, (196 / 34) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ 

երկուց հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին 

բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 8) 

գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ (141 / 14) 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 12) 

եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 17) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ 

ոչ հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 3) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 23) 
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  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 

  զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ անտեսութեամբ,  (193 / 7) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ  (50 / 7) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 28) 

 զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ 

առանց հակառակին խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ անդադար 

խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին պատահելով  (133 / 21) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 16) 

վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն գեր ի 

վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն (125 / 25) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 22) 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան 

յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 7) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն (208 / 8) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. (236 / 9) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն  (85 / 33) 

ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ եղեւ 

կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան, բանաւորին՝ 

կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ անբանից՝ ըստ ժամանակի 

ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 24) 
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  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւարառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, 

այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 21) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ 

ոչ զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 22) 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ 

անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն  (90 / 25) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ ի 

բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց  (222 / 26) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի նախամարգարէին 

Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն աստուածառաք 

բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան 

վասն դիմադարձութեանն (48 / 20) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ 

այր՝ զհակառակսն գործելով:  (76 / 24) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 27) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք (241 / 6) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿԱՄԱՐՏ    - 11 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել նետաձիգ:  (127 / 22) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս դնի 

ձեռին (191 / 8) 

այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս 

բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ ձեւովն:  (127 / 1) 
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  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 11) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն համարձակ 

քաջութեամբ (210 / 19) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 24) 

զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար 

ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 27) 

որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի հակառակամարտիցն պահանջել վարձ 

(101 / 4) 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ 

ամենայն հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

  առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 16) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿԱՍԷՐ    - 1 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 
հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿԵԼ        - 1 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ 

ոչ հակառակել ընդ փարթամին (48 / 26) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴ       - 13 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն 

ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի 
հակառակորդ սահմանակցաց(34 / 35) 
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  որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր  (186 / 8) 

որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց (211 / 14) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց 

համբուրեմ:  (245 / 29) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդա (161 / 9) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, 

զօրք հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս163 / 14) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ 

բանակսս հակառակորդացն:  (196 / 16) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի 

վանումն հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն (203 / 16) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին 

լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 9) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի 

մտանել հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին 

զօրութեամբ արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 21) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի 

յոլորտս՝ զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն 

ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 21) 

  

ՀԱԿԱՌԱԿՈՒԹԻՒՆ        - 4 
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    այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 4) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19) 

  «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն 

բերէ հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ 

բերել հակառակութիւն:  (47 / 31) 

  

ՀԱԿՈՂ - 1 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող (161 / 24) 

  

ՀԱՂՈՐԴ           - 1 

չարամոգականն թովէր բանիւք իւր վատախորհրդութեանն 

առնել հաղորդս:  (81 / 32) 

  

ՀԱՂՈՐԴԵԱԼ     - 2 

ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ,  (222 / 20) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ 

ոչ հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 25) 

  

  

ՀԱՂՈՐԴԻՄ    - 1 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, 

որ հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 5) 
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ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՆ        - 2 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի հրամայեալ 

յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ 

զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորչ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն 

ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն 

մաքրութիւն:  (171 / 23) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի 

հակառակին հաղորդութենէ, միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն 

վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  

ՀԱՃ     - 1 

  եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝  (74 / 34) 

  

ՀԱՃԵԼԻ        - 1 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք 

շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ (107 / 2) 

  

ՀԱՃՈՅԱԿԱՆ     - 2 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ իւրաքանչիւրն 

զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 22) 

  ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն 

առաւել հաճոյական փափագանացն:  (99 / 17) 

  

ՀԱՃՈՅԱՆԱԼ   - 1 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ զհակառակն 

գործել պղծութիւն  (66 / 21) 
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ՀԱՃՈՅԱՑԵԱԼ  - 3 

իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս 

(78 / 24) 

  եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել 

ջուր խաշանցն:  (99 / 29) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն երեւի 

գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն 

զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան, որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար 

գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր պատերազմի:  (114 / 32) 

  

ՀԱՃՈՅ/Ք/       - 10 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն 

հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ յորժամ 

բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 1) 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր 

զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային 

նախախնամական հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ  (131 / 7) 

  եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 15) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս 

եւ հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորնգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ  (64 / 6) 

ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3) 
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  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ 

կատարին հաճոյք՝ անձանձրոյթ յորդորմամբք  (34 / 27) 

  միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան կամաց:  (42 / 32) 

  եւ որ այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն 

կատարին ձեռաց:  (117 / 20) 

  

ՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն. եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, 

ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 25) 

  զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 

  

ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  եւ աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան  (241 / 32) 

  

ՀԱՄ     - 4 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն ապրեցուցանեն 

(141 / 22) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ գունով 

եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  եւ զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն (217 / 10) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  

ՀԱՄԱԲՆԱԿ         - 2 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ 

սպասաւորի (174 / 1) 
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  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 21) 

  

ՀԱՄԱԳԱՄԱՅՆ - 1 

  համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  

ՀԱՄԱԳՈՒՆԴ    - 3 

  եւ ի պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 

վերայ  (210 / 23) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 22) 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 20) 

  

ՀԱՄԱԴԱՄ          - 1 

  զի ինքն եւ իւրքն համադամ խահիւք եւ ծաղկազարդ բոլորիւք 

խրախասցին:  (109 / 35) 

  

ՀԱՄԱԶԳԻ      - 1 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

  

ՀԱՄԱԶՈՅԳ    - 5 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն առ 

սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 4) 

  Ըստ սմին օրինկի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի   (176 / 30) 
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  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն 

բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 28) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ (164 / 32) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ 

իմոյինս համազուգաւ  (242 / 22) 

  

ՀԱՄԱԶՈՒԳԵԼ - 1 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 

  

ՀԱՄԱԿ  - 1 

այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս իրագործութիւն 

(118 / 29) 

  

ՀԱՄԱԿԱՄ          - 4 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ 

մանկանցն համակամ սիրելութիւնն, (42 / 16) 

  որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր խրախալից 

խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 18) 

  մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ 

ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 1) 

  

ՀԱՄԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 16) 
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ՀԱՄԱՅՆ         - 21 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան 

(37 / 5) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանման պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն եզոյն 

ուրուք ի նոցանէ (42 / 29) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ յոլով 

եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 13) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 17) 

որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն 

վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս (82 / 12) 

  համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր պարտիս:  (82 / 22) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, 

եւ համայն յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք (89 / 25) 

համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի (90 / 12) 

  համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք (91 / 29) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն (91 / 34) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ (107 / 16) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ այժմ 

ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան բարբաստիս:  (109 / 2) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 23) 
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  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն 

ունիցի, համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն 

եւ համայն ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 9) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 33) 

  համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 23) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 14) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 20) 

  

ՀԱՄԱՅՆԱՋԻՆՋ      - 1 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ 

զի համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  

ՀԱՄԱՆԳԱՄԱՅՆ          - 26 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց…ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ 

զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 23) 
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  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց 

(45 / 19) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 4) 

Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 13) 

Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 31) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից շահեսցեն, 

որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 11) 

  եւ համանգամայն իսկ ասել (79 / 17) 

  ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն 

եւ համանգամայն  (86 / 1) 

  սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն մասանց, 

(103 / 31) 

  համանգամայն իրաց աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն 

մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն (106 / 22) 

  եւ արեգակն թէպէտ եւ իւրով լուսովն լրացուցանէ զամենայն, 

այլ համանգամայն զուգահաւասար այլոց լուսաւորացն եղեւ:  (108 / 24) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից եւ 

առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով 

անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 18) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 24) 

  իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (164 / 33) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ երեւի 

մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն 

սերմանիսն համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս 

(167 / 14) 
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  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ հարթաբար 

դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն իսկ եւ անասուն 

կենդանեաց:  (167 / 19) 

  որում համանգամայն եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն 

(191 / 16) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ դատել 

եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 22) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ (203 / 17) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի (215 / 2) 

  եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 4) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (248 / 1) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ ելով 

ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն կապտէին:  (248 / 30) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն, միանգամայն ի 
համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ զհիքութեանս կրեմ 

տարակուսանս:  (240 / 8) 

որ զայսպիսի գեղեցիկ եեւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամս շնորհեաց 

պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս համարելով 

վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

  

ՀԱՄԱՆՄԱՆ     - 14                 

         եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 5) 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանման պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն  (42 / 28) 

Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 24) 
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  եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 34) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք…եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ 

մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք (118 / 11) 

   ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ 

նոցին համանման չարեաց:  (190 / 8) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք (203 / 11) 

  քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն 

եւ բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան 

թշնամեաց խամրացուցանելով, (212 / 10) 

վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի 

նոցին համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց (235 / 6) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, բացադրելով 

օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խորոխտանս պերճացելոյն:  (248 / 27) 

  այլ միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն 

զաւանդս:  (122 / 5) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի 

վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն  (138 / 2) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն ամբարշտութիւն 

եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա (78 / 1) 

  

ՀԱՄԱՆՈՒՆ     - 1 

եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 1) 
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ        - 1 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, (140 / 5) 

  

ՀԱՄԱՉՈՒԵԼ    - 1 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն  (248 / 11) 

  

ՀԱՄԱՊԱՏԻՒ    - 1 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարճացեալ 

վայելչանայր  (64 / 26) 

  

ՀԱՄԱՋԻՆՋ - 1 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա…եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ 

սովորութիւն:  (192 / 20) 

  

ՀԱՄԱՋՆՋԱԿԱՆ          - 1 

  անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի 

ծնողէն համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 20) 

  

ՀԱՄԱՌՕՏ         - 4 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 8) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան (34 / 29) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք (82 / 18) 
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  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ եւ 

ձեւոյ:  (185 / 15) 

  

ՀԱՄԱՌՕՏԱԲԱՐ   - 4 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն գոյացութեան 

յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 7) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 5) 

  

ՀԱՄԱՌՕՏԵԼ     - 3 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին (163 / 32) 

  Զոյց միանգամայն  համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս (178 / 33) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն (229 / 10) 

  

ՀԱՄԱՍԵՐ         - 1 

  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի 
համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 13) 

  

ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ        - 5 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ  (199 / 8) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն 

(205 / 12) 
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  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն  (232 / 9) 

  եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ.  (219 / 9) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, 

առաջինս՝ զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ 

յամենեսեան զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  

ՀԱՄԱՏՈՀՄ      - 2 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով 

ընդ համատոհմիցս կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ եւ 

ի փրկութիւն ոչ երբէք (78 / 3) 

  

ՀԱՄԱՏՈՀՄԵԱՅՔ         - 1 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ բաղձալի 

արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 27) 

  

ՀԱՄԱՏՈՀՄԻԿ - 1 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 23) 

  

ՀԱՄԱՐ - 3 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով (158 / 27) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս».   (35 / 27) 

  «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 23) 
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ՀԱՄԱՐԵԱԼ       - 11 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 4) 

  եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ դժոխ:  (49 / 35) 

  թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն 

սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ 

(98 / 6) 

  առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս 

ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց  (104 / 12) 

  բաւական համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ 

ամենահաճելի կատարելութիւն բարւոյ (107 / 23) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ գոլ 

նահատակ:  (191 / 2) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս (211 / 26) 

  միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ 

(228 / 18) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ 

փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 31) 

  

ՀԱՄԱՐԵԼ         - 22 

  եւ զնոյն պատուականագոյն համարել (43 / 6) 

  իբրու եւ ոչ փոքր ինչ զնոցայն համարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ 

գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն 

յանօգտակարագունիցն համարել դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն (62 / 29) 
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որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին 

չարս:  (143 / 5) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել (159 / 21) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ 

զարմանալիս համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 8) 

  եւ առաւել եւս անհամեմատելի երջանկութիւն զայնոցիկ համարել (218 / 27) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի 

շառաւեղացն, համարել արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 33) 

զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք աստուածային 

օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ ամենայն 

անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ 

բարեպաշտութիւն համարելոյ:  (193 / 27) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն լաւագոյն 

նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել 

կելոյ:  (32 / 5) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս, թշնամիք 

հասարակաց բնութեանս համարելով(42 / 14) 

բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, 

լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս զվաղվաղակի 

զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 11) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 10) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմամարտութիւնս, փթթեալ 

յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 
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պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 19) 

որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամս շնորհեաց 

պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի 

համանգամայնս համարելով վայելից կենցաղոյս (108 / 12) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն (114 / 4) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ 

զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 23) 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, դեղոց 

եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել բժշկաց, եւ ի 

զառամ ծերութեանն գարշելի եւ անշահագոյն զսա համարելով (134 / 11) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ 

ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 15) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ 

եւ համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  

ՀԱՄԱՐԵԼԻ     - 5 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան 

արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ 

ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս  (50 / 15) 

  զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 30) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 28) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն (222 / 30) 
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ՀԱՄԱՐԵՄ/ԻՄ/   - 15 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն նաւահանգստացն 

եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 8) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն (70 / 21) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել (208 / 20) 

զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

  բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ պարսպաց 

արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից կանգնելոյ, զահագին 

եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ (38 / 19) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն անպարտելի 

քաջարութեամբ  (100 / 21) 

թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին 

աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 29) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս  (80 / 6) 

  եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 17) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի զարմն 

(97 / 6) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 22) 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ 

զդա համարիցիք լինել:  (83 / 24) 

  եւ կանանցն՝ նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 15) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿ        - 3 
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  ի սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ արեգակնայինն բերել 

ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ 

զգլուխն համարձակ քաջութեամբ (210 / 20) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ        - 2 

անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ յարաժամ 

կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 18) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք 

առնել զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱՊԷՍ          - 2 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս 

բարի համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 12) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 30) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԱԼ  - 2 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն (47 / 33) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ արարից 

(198 / 25) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼ   - 3 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն 

եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 28) 
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  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 16) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ 

յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 13) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵԼԻ           - 1 

յոյս նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿԵՄ/ԻՄ/      - 6 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 15) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ 

հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն 

բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց,  (200 / 10) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ 

ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս  (91 / 28) 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 14) 

  յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 29) 

  

ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ   - 7 

  եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, 

հատուցանել վարկ (89 / 2) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ ի 

քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին (157 / 17) 
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  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց (200 / 10) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն 

բերէ համարձակութեան պատիւ (85 / 21) 

  որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ 

կարէր համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 13) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն անպարտելի 

քաջարութեամբ, որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն 

Աստուած, համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 23) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան 

զարժանն զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն (196 / 25) 

  

ՀԱՄԱՐՈՒԵՍՏ    - 1 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց (78 / 34) 

  

ՀԱՄԱՑԵՂ        - 1 

  եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց (191 / 23) 

  

ՀԱՄԲԱԿ - 12 

  Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, 

«ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 19) 

  եւ յայնմանէ ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր  (66 / 3) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 18) 

  որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն 

զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 24) 
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  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն 

(126 / 11) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ բաղձալի 

արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 28) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան (41 / 26) 

նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց… գերութիւնս 

կանանց, միանգամայն եւ համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող 

լինել ի ժանտախտակացն (52 / 18) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 7) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն. 

առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք (52 / 7) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք (61 / 8) 

  

ՀԱՄԲԱՌՆԱԼ     - 3 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ 

բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 12) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 16) 

  ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 26) 

  

ՀԱՄԲԱՌՆԱՄ    - 2 
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որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս 

պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 31) 

  համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ   (209 / 31) 

  

ՀԱՄԲԱՐԵԱԼ      - 3 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ 

անքննելիք համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 18) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  

ՀԱՄԲԱՐԵԼ       - 3 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի համարձակապէս 

առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 12) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն 

(154 / 20) 

  եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից պտուղս, կարէ այնպիսին 

ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան 

(36 / 33) 

  

ՀԱՄԲԱՐԵՄ       - 2 

  եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի եւ զանզրաւ 

հիքութիւնս:  (239 / 21) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, զոյս 

շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի (101 / 11) 

  

ՀԱՄԲԱՐՁԵԱԼ   - 7 
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  եւ փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի 

վեր համբարձեալ առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն 

իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 2) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 23) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր (180 / 3) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն  (191 / 28) 

զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ 

զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք 

(202 / 31) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, (195 / 9) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 8) 

  

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ          - 4 

  ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ (219 / 8) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք 

զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն 

գեղեցկութիւնսն:  (166 / 4) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 26) 
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  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին (207 / 24) 

  

ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ        - 6 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն (38 / 22) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի  (72 / 28) 

  եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս 

կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 35) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 24) 

զի պատերազմականաւն զհամբարտակսն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ 

զրաւել համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել 

սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ 

սովորեաց:  (90 / 2) 

  

ՀԱՄԲԱՐՏԱԿԵԱԼ   - 1 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր հանդիսացեալ 

առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 7) 

  

ՀԱՄԲԱՒ            - 9 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 32) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ (178 / 3) 
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  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեա 

  եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին 

թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, 

ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս 

հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 3) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ բաղձալի 

արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով 

դիտողական համբաւով:  (247 / 29) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն 

մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ անզգայացեալ 

քարանալ, եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 13) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ զԱւգէ 

կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 4) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  

ՀԱՄԲԱՒԵԱԼ      - 2 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ (134 / 2) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (182 / 30) 

  

ՀԱՄԲԱՒԵՄ       - 2 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ գիշերոջն 

զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է 

ստութիւն:  (65 / 19) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ 



2674 
 

իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 7) 

  

ՀԱՄԲԱՒԻՄ     - 1 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր 

գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան,  (198 / 13) 

  

ՀԱՄԲԱՒԻ        - 1 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին 

կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով ընդարձականձեռն նուէրս, 

յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի շնորհ:  (85 / 26) 

  

ՀԱՄԲԵՐԵԼ       - 3 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 20) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն (190 / 22) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 21) 

  

ՀԱՄԲԵՐԵՄ       - 1 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, իբրու 

որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 21) 

  

ՀԱՄԲԵՐՈՂ      - 1 
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  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն  (197 / 7) 

  

ՀԱՄԲՈՅՐ        - 2 

  նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք… եւ այլ եւս զանազան 

անառակութիւնք, զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար  (142 / 6) 

   եւ ոչ ի մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից 

յուղարկին յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ 

տատանին (151 / 24) 

  

ՀԱՄԲՈՒՐԱԿԱՆ  - 1 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ  (164 / 29) 

  

ՀԱՄԲՈՒՐԱՍԷՐ           - 2 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի յոյժ 

հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ բաւական 

գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի 

որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք (80 / 18) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, քաղաքասէրք 

ելով միշտ եւ համբուրասէրք. եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ 

յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 17) 

  

ՀԱՄԲՈՒՐԵԱԼ   - 2 

եւ համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 13) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

  

ՀԱՄԲՈՒՐԵՄ    - 6 



2676 
 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար 

տրտմութիւն:  (244 / 2) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 31) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի թշնամեացն 

յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան 

անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 32) 

  փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 22) 

եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի վտանգս:  (246 / 20) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ դժոխք, 

նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի մշտնջենաւորութեան 

լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 

  

ՀԱՄԵՂ            - 2 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն բնաւորեցելով ի 

պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 16) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 30) 

  

ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ     - 3 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 21) 

  զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 21) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  

ՀԱՄԵՄԱՏԵՄ     - 1 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց եթէ միով 

մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ 

յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 7) 
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ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆ     - 3 

անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան տեսանել:  (107 / 25) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 4) 

  կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 19) 

  

ՀԱՄԵՍՏ            - 1 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 24) 

  

ՀԱՄԵՍՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 1 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ յաղագս 

փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ խաղաղացեալս 

զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  

ՀԱՄԵՍՏՈՒԹԻՒՆ- 1 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ հարեալ՝ 

ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն (93 / 33) 

  

ՀԱՄՕՐԷՆ     - 21 

  պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 18) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան (52 / 14)           

Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն թէ 

եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք 

ի զօրավարութեան:  (80 / 26) 



2678 
 

  յորում այսքանեօք ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ 

տարրացեալ, եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի 

կատարելագոյնս գալ յայս մտաբերելով չարութիւն  (83 / 14) 

  համօրէն իսկ գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի 

զգաստութիւն  (84 / 12) 

  զեկուցանէր համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 26) 

  եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր  (100 / 33) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն  (114 / 13) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 32) 

  կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն ասացելոցն եւ 

որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 24) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ 

ձեւի՝ համօրէն բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 12) 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք լինին 

փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

  նախ՝ զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի 

կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն  (176 / 26) 

Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համօրէն զբոլոր իսկ մարդիկ, 

որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 28)  

եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց 

(198 / 6) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Եւ զայս օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 4) 



2679 
 

զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց 

եւ համօրէն բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ 

արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի բոլոր 

ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 23) 

մի՝  զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց զպատուական 

ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն մարդկան:  (101 / 28) 

  

ՀԱՅԵԼ            - 13 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն 

(101 / 10) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել (101 / 24) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, (145 / 18) 

ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն (106 / 8) 

  ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ պատկառեալ արդեօք կենդանեաց 

փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 4) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 
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  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն յանդգնաբար 

ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել 

ընդունակ (139 / 26) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ (154 / 31) 

եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ 

օրէնսդիրն հայելով զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն 

աներեւութացեալ չարին (187 / 5) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն առնել 

առ նոսա:  (207 / 18) 

  

ՀԱՅԵՑԵԱԼ       - 4 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ (36 / 20) 

ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր հայեցեալ  (83 / 23) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն   (187 / 18) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն (206 / 12) 

  

ՀԱՅԵՑՈՒԱԾ      - 4 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք (74 / 16) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել 

քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ(210 / 4) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով 

զուարթագին հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 
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  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն եւ 

յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ մխիթարութեան 

(226 / 4) 

  

ՀԱՅԵՑՈՒՄՆ  - 1 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետազօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 8) 

  

ՀԱՅԵՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  

ՀԱՅԹԱՅԹԱՆՔ            - 1 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար 

ինչ հայթայթանաց  (161 / 4) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի 

չարահնարէ հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ (146 / 32) 

  

ՀԱՅԹԱՅԹԵԱԼ - 1 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն  (85 / 4) 

  

ՀԱՅԹԱՅԹԵՄ  - 1 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ 

զկենացն հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 31) 

  

ՀԱՅԻՄ         - 15 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, (212 / 33) 
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  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին (67 / 2) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն (206 / 6) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով (207 / 6) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ 

եդեալ հայեսցուք  (227 / 29) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ (93 / 13) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն հեզութեամբ 

ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 28) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան:  (204 / 7) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս, 

բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 7) 

  եւ աչք ի յառագաստս նաւաց պշուցեալ հային,  (150 / 13) 

եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն  (36 / 1) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց իջուցեալ 

վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք  (83 / 20) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք,  (93 / 5) 

  

ՀԱՅՀՈՅԵԱԼ   - 1 

որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի մարդկանէ, 

այլեւ …(134 / 2) 
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ՀԱՅՀՈՅՈՂ   - 2 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ միայն 

անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 23) 

դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ (194 / 16) 

  

ՀԱՅՀՈՅՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ 

դժոխահեռ հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան 

տեսանողականն դնէ ազին (191 / 28) 

  

ՀԱՅՐ  - 21 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 

  միանգամայն իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն 

ապաւինեցայց հայր  (188 / 6) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, (190 / 2) 

այլ ոչ այնպէս չարաչար մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ 

փախստական զհայրն առնէր (129 / 17) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 26) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ (94 / 3) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս (95 / 13) 
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  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 9) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 12) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 14) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի   (67 / 7) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր կորուսանել, 

եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 22) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 17) 

որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ 

զծերունոյ հօրն զանմխիթարականն սու (190 / 12) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս  (110 / 1) 

  

ՀԱՅՐԱԲԱՐ        - 3 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս յօրինելով 

տնդիր:  (115 / 13) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ զնա 

գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս  (131 / 13) 
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  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 28) 

  

ՀԱՅՐԱԽՆԱՄ   - 1 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ 

քաղցրաճաշակն հայրախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ, 

յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի կենցաղոյս 

վայելչութիւն, եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 1) 

  

ՀԱՅՐԱՊԵՏ        - 14 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(98 / 32) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել (35 / 11) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր թագաւորաց:  (115 / 4) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն սքանչացմանէ 

լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 30) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ հանդերձելոցն 

վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն օթեգան:  (158 / 18) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 
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դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին  (172 / 30) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն 

զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի 

սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ  (202 / 1) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով (203 / 15) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել (42 / 31) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր 

առաջնովք հայրապետօքն (163 / 33) 

  

ՀԱՅՐ  ԱՍՏՈՒԱԾ  - տե՛ս ՀԱՅՐ գլխաբառի տակ  ընդգծվածը 

  

ՀԱՅՐԵՆԵԱՆ    - 7 

   զմեծագոյն օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ 

իւրաքանչիւր հայրենեան գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն 

մարդկան:  (36 / 6) 

որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ 

զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 15) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր  (39 / 29) 

որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի 
հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն անցանել երկիր (125 / 15) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ ի 
հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ ամուսնութեանն:  (128 / 2) 

  զի ոչ ունի ասէ արու զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ 

իշխանութիւն (68 / 23) 
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  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  

ՀԱՅՐԵՆԻ      - 18 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (33 / 30) 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւա (209 / 8) 

եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 17) 

  որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն 

գտանիցին:  (225 / 7) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ 

(228 / 27) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 

եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի 

վերայ հայրենի գաւառին  (230 / 29) 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 16) 

զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր ի 
հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 7) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի 
հայրենի աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 
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ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի 
հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին (204 / 20) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր. քանզի զհայրենի զանազան 

պատուականութեան մթերումն գանձուցն առեալ  (46 / 27) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի կենցաղօգուտ 

գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր 

պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 25) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն (92 / 12) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  

ՀԱՅՑԵԱԼ         - 2 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ (36 / 21) 

  ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն հայցեալ պատճարանս, 

(104 / 28) 

  

ՀԱՅՑԵԼ          - 4 

  յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել (220 / 2) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել զնիւթսն, 

եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, (232 / 10) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, (88 / 32) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս   (131 / 23) 

  

ՀԱՅՑԵՄ          - 6 
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այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 20) 

որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն 

եւ հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 24) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս (34 / 11) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 4) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի (129 / 13) 

  

ՀԱՅՑՈՒԱԾՔ     - 1 

  վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ 

գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ 

բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 27) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶ        - 38 

  հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց 

ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայելչանայ հանապազ ի կենցաղումս (34 / 19) 

ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք 

մարդասիրութիւնք հանապազ եղանին բաշխեալ:  (34 / 28) 

  որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն 

թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 5) 

  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 10) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն ճաշակեն 

աղէտոս:  (49 / 25) 
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  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 2) 

  եւ հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ ոչն 

երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն 

շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս  (54 / 29) 

  որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ (64 / 6) 

որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 35) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն ամբարշտութիւն 

եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա  (77 / 34) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք 

եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 20) 

արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 12) 

  եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 13) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ 

(116 / 24) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ (119 / 4) 
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  որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան զամենայն հաւուց 

առեալ սովորութիւն:  (120 / 26) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց 

զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

  եւ յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 31) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք խինին 

փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ 

միւսս հանապազ բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից 

վայրապար խոնարհմունս  (170 / 14) 

  որ հանապազ ըստ առաքինութեանն զբարեզարդութեան փոխանորդէր 

փառս:  (189 / 34) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 11) 

եւ հեշտաւ տանին զբնակելն անդ, եւ ի բիւրապատիկ 

բարութիւնսն հանապազ վայելողս (229 / 21) 

  պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 12) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ զարդարի:  (232 / 6) 

որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 15) 
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  որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս կենցաղոյս:  (238 / 12) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ 

է զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ   - 1 

  զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ կրթութեանցն 

միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով, միշտ 

զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 28) 

  

ՀԱՆԱՊԱԶՕՐ    - 1 

  մինչ զի հանապազօր բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք (189 / 24) 

  

ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ   - 9 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, (99 / 10) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34) 

  քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն 

ցուցեալ հանգամանս (36 / 18) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 26) 

  ՝ զանազան տանջանաց ցուցանել հանգամանս (93 / 24) 

  որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն 

զփրկութեան հանգամանս  (241 / 31) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ 

ընձեռելով զհանգամանս ուսումնասիրութեանն (36 / 32) 
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  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, մանաւանդ 

գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն (211 / 3) 

  

ՀԱՆԳԱՆԱԿԵԱԼ  - 1 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ 

  

ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ կացուցանէ 

(232 / 4) 

  

ՀԱՆԳԷՏ          - 3 

  զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա (151 / 35) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն  (166 / 1) 

  իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս 

ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի 

նոյնութեան զուգեցելոցն առնել  (223 / 7) 

  

ՀԱՆԳԻՍՏ       - 14 

մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք 

հայցեն հանգիստ:  (50 / 20) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային 

անհոգ հանգիստ, (147 / 14;  147 / 16) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 32) 
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  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, եւ ոչ 

զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, (147 / 22) 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 31) 

  վասն զի յամենայնի արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն 

խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի 

ի բարեյուսութիւն բնակեցեալք:  (173 / 5) 

  վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 11) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 18) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան (120 / 2) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան 

դադարս  (79 / 24) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ 

իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 25) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ դադարեսցեն 

ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, (173 / 10) 

  ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն  (149 / 31) 

  

ՀԱՆԳԻՏԱՊԱՏԻՒ         - 2 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, 

եկեալ հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի (180 / 21) 

  

ՀԱՆԳԻՏԻՄ  - 1 
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  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ յայսմ 

երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  

ՀԱՆԳՈՅՆ      - 16 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 14) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս  (46 / 22) 

  եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք (87 / 14) 

վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել 

կամաց՝ հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 16) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ երկուց 

ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն  (126 / 28) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց (127 / 26) 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ 

այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 

առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել 

զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն (167 / 26) 

  մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել զբազմաւորական գունոցն 

պայծառութիւն:  (175 / 27) 

  այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 18) 
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  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 23) 

  որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, (234 / 23) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան, եւ ես 

յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ (241 / 3) 

  

ՀԱՆԳՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ երագագոյն 

դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս 

բաղձանաց:  (238 / 9) 

  

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ  - 1 

եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ (241 / 4) 

  

ՀԱՆԳՉԵԼ        - 1 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն 

ողջախոհութեան ստուգեսցի:  (162 / 29) 

  

ՀԱՆԳՍՏԱԲԵՐ     - 1 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ հանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն  (156 / 17) 

  

ՀԱՆԳՍՏԱԿԱՅ    - 3 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 
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  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան (169 / 15) 

  համայն եւ հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ 

մնացեալ սորա հանգստակաց վայրն (107 / 17) 

  

ՀԱՆԳՍՏԱՐԱՆ   - 6 

  որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան (231 / 6) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ հանդերձելոցն 

վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն օթեւան:  (158 / 20) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ 

անյարկ հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 12) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 30) 

  ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն, (196 / 3) 

  

ՀԱՆԴԱՐՏ           - 1 

  եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ 

անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  

ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ 

հեզագնաց հանդարտութեամբ անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն 

յապահով կայանան:  (175 / 18) 
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  եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս 

հեզ հանդարտութեանն (119 / 21) 

  

ՀԱՆԴԳՆԵԱԼ    - 1 

այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ  (48 / 3) 

  

ՀԱՆԴԵՐՁ/նխդ./          - 81 

  եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ  հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 15) 

  զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 31) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 4) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ ի 

դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն բարեփառութեանցն 

վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ հռչակելի:  (40 / 17) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ աստուածային 

բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք  (42 / 5) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ 

զպէտսն հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան 

թէ հանդերձ երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս (47 / 4) 

  այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան 

զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ  (48 / 3) 

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ 

սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն  (48 / 22) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր 

երկիր՝ հանդերձ խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին 

զաւակք:  (52 / 28) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 12) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն ցուցանել 

ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն 

զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ 

շառագունանս:  (68 / 5) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ ընդ 

ժամանակաւ  (68 / 33) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 29) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս  (79 / 31) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց իջուցեալ 

վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք (83 / 21) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց 

լի հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 24) 
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աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս յաղագս 

ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, 

չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով  (86 / 25) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

  արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, 

մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 16) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն 

ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ (93 / 19) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ ի 

բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 18) 

  այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

   եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ կշռապէս 

զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի երեւին 

տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 4) 

  եւ յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք (117 / 14) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 32) 

  եւ ի յանցս հրապարակաց հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ 

գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 12) 
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  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 7) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ 

մեծարեալ՝ հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 19) 

այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան (122 / 20) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ երամս, 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, (122 / 27) 

  այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 12) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 30) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ 

գահավիժութիւն հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ…  (133 / 1) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի 

վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ ապա 

վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն կացուցանեն 

անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 1) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, եւ 

ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից  (138 / 27) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 24) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ 

այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք (160 / 25) 
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  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ (162 / 25) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր 

յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի յղփութենէ 

բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն առատութիւն:  (163 / 11) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից 

յառաջխաղացութեան հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին 

պաշտպանեալք(165 / 19) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն 

կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

  յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք 

յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ բազմաժողովրդականն խմբեալ 

տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս (172 / 2) 

  ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 24) 

  այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 5) 

առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս կարեացն 

դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել (186 / 11) 

  լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ 

մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 24) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել (186 / 33) 

այսրէն ի հող զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 28) 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն 

իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 21) 
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  մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ 

սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 23) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 20) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, (202 / 22) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք 

համանման մարտակցօք  (203 / 10) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք (205 / 27) 

  եւ առ հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ 

երիվարօք՝ հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր  (207 / 27) 

  եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ (210 / 28) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ կուր 

առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ իսկ:  (215 / 12) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր յըմբռնելն 

զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ զուարճալից 

խնդութեամբ:  (215 / 19) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 16) 

որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն (225 / 11) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից ուրախութեան, 

քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 29) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, 

եթէ հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 
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  ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ 

անցցեն՝ հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել 

տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (231 / 1) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի մահուանն 

եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս մարդկան»:  (235 / 32) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի գութ 

զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 22) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն 

պատիւ հանդերձ Եւայիւ:  (243 / 28) 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք  (244 / 20) 
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  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել (115 / 32) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 27) 

  զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ (63 / 18) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն (64 / 14) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 10) 
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որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել յապահովանս 

եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք լի 

սատակումն  (69 / 16) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ արգասեօք 

հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ 

յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից 

եւ քաղաքաց:  (80 / 20) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի նոցա, 

այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք  (116 / 21) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ մկանացն 

յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 29) 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի համարձակապէս 

առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 12) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի 
հանդերձեալսն հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ 

բարութեանցն:  (197 / 13) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն 

եւ հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեւան:  (158 / 20) 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ (170 / 10) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ 

ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց (235 / 5) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 
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առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս 

մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 18) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 25) 

  

ՀԱՆԴԵՐՁԵՄ    - 1 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ 

յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս 

յիւրումն հանդերձեցին կազմութեան:  (104 / 26) 

  

ՀԱՆԴԵՐՁՈՒՄՆ          - 1 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, (231 / 23) 

  

ՀԱՆԴԷՍ, ՀԱՆԴԵՍ       - 30 

որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 23) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն (32 / 28) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել  (38 / 11) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 34)         

եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել հանդէս, (116 / 7) 

զկորստականն յառաջ եբեր հանդէս:  (124 / 19) 
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  բազում հանճարեղից եւ հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն 

առ ի զյոքնապատիկն վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ 

անյագաբար տանջանօք (131 / 29) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 14) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս (202 / 4) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր յըմբռնելն 

զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ զուարճալից 

խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ քան 

թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 24) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս.:  (230 / 8) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես 

գովասանական հանդէս:  (247 / 22) 

  եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 6) 

որ գործով արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 

եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 2) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 13) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 17) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն 

նահատակութեանցն հանդէսս՝  (235 / 19) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել զապագովութեանցն 

բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց ստեղծականն եւ 

առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5) 
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  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն 

կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն 

առնուլ ձիրս:  (248 / 15) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ 

յիւրումն հանդիսի նահատակել (117 / 6) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ ի 

քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին (157 / 17) 

  եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի պատուիրանապահութեանն լինել 

(188 / 16) 

  որք յօժարամիտ կամօք ի սոցայս արծարծել պատրաստականք, ի յայս 

մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ 

մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 29) 

  զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ կրթութեանցն 

միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով, միշտ 

զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ… (208 / 25) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ 

զվայելուչ հանդիսիցն նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ 

գոյացութիւնս բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի 

ջրային լուղակս  (213 / 19) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ վառեալ 

կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵԱԼ   - 5 

  որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին 

խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 13) 

  եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց  (86 / 24) 
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  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 22) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 12) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի  (201 / 13) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի  (213 / 28) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵԼ     - 10 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն 

երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել 

այնպիսում հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 19) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ երբէք 

եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր (186 / 25) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ (218 / 15) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել անվայելչական 

պատմութիւն:  (211 / 21) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ զքաջայայտ 

սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն (125 / 8) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 
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թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ անյարկ 

հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 13) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, ընթերցասէր 

կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես 

հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 19) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵՑԵԱԼ           - 1 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  

ՀԱՆԴԻՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ - 1 

եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս 

ազն:  (109 / 25) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 29) 

  

ՀԱՆԴԻՊԻՄ  - 16 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն 

բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին 

արտաքոյ հանդիպեսցի (64 / 19) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 19) 

  որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ 

(154 / 23) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 

  եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն 

բնակչացն հանդիպեցայ.  (198 / 15) 
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  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան կողման:  (107 / 27) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ (195 / 22) 

  եւ կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ (86 / 34) 

եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ 

աղիտից հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց,  (246 / 27) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 3) 

որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 32) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, գեղեցկապէս 

ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ դիպողագոյն, 

ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի նետաձգութեամբ 

հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն աջողապէս, եւ ի 

վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ (115 / 24) 

  Զոյգք ահա եւ արագութեամբն հանդիպին:  (166 / 6) 

իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ հանդիպիս ինձ (199 / 3) 

  

ՀԱՆԴԻՊՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն 

ճշմարտաքնին հանդիպութեան (240 / 28) 

  

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆ          - 5 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (161 / 1) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան գեր 

ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 
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  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 12) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ յարանայ. 

(227 / 14) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի նոցա, 

այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 21) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱԴԻՐ            - 2 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (161 / 33) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս 

իբրեւ զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 15) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՆ  - 1 

  այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին 

իբրու յոյժ խրախութեամբ (220 / 22) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ - 3 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ 

լսողաց հանդիսանալ:  (114 / 19) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս խենեշութեանն 

համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր երկասիրութեանն 

վաստակս  (228 / 8) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման ալեացն 

մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն յորձանս 

անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 
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ՀԱՆԴԻՍԱՆԱՄ -  2 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ 

մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս 

երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 25) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 27) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍ   - 1 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 3) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱՐԱՐ  - 1 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ 

նորին հանդիսարար սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի 

հրաշափառ վիճակս:  (242 / 1) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԱԼ            - 3 

Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս կրթէ 

եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 14) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս 

գտանէր հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 7) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան  (231 / 26) 

  

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՒՑԱՆԵՄ  - 1 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 7) 
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ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ - 4 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց  (160 / 7) 

  յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն  (204 / 3) 

զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ 

վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ  (203 / 18) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի 

հռետորական հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (248 / 1) 

  

ՀԱՆԴՈՒՐԺԵԼ - 1 

  ըստ իւրաքանչիւրն լեալ կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք 

առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ յաճեցոուանել (85 / 11) 

  

ՀԱՆԴՈՒՐԺԵՄ   -2 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր 

զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն,  (116 / 9) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայն (243 / 13) 

  

ՀԱՆԵԱԼ           - 1 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 21) 

  

ՀԱՆԵԼ            - 6 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց 

…(32 / 23) 

նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 5) 
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  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք 

եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս  (87 / 30) 

  որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի 

վեր հանել խոստանայր:  (158 / 12) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք 

եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց եւ 

փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ խնդութեան 

սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 29) 

  

ՀԱՆԵՄ            - 4 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով 

աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս (207 / 1) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ 

ցայնքան ոչ հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ 

պառակական խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին 

վայր, իբրու անխրամատելիս գործելով:  (214 / 18) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ 

ճայթիւն հանէին (214 / 23) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  

ՀԱՆՃԱՐ          - 10 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի ձեռն 

առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 6) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 10) 

եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր հանճարոյ  (41 / 10) 
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  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 16) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք լինելով 

ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն (51 / 12) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 4) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն քաղաքաց 

(230 / 17) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 31) 

  յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ 

հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի  (98 / 22) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ գործական 

արհեստից (230 / 14) 

  

ՀԱՆՃԱՐԱՅԵՂՑ           - 2 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք 

զօրավարացն հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 11) 

  

ՀԱՆՃԱՐԱՍԷՐ - 1 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից զպտուղ, 

ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել յաշխարհի 

(76 / 7) 

  

ՀԱՆՃԱՐԱՍԻՐԱԲԱՐ      - 1 
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  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 

  

ՀԱՆՃԱՐԵՂ     - 10 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ 

ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ …(156 / 19) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց (162 / 9) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 26) 

  ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 19) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով 

եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

  օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 12) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, (77 / 27) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 28) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 17) 

  

ՀԱՆՈՒՄՆ      - 1 

  Ապա ողորմութեան ի բաց հանումն:  (71 / 17) 
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ՀԱՆՈՒՐ          - 1 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ 

կամ հանուր տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  

ՀԱՇԵԱԼ           - 1 

  ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ կիսամահ տագնապի:  (193 / 17) 

  

ՀԱՇԵԼ - 2 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ խստաշունչ 

օդոցն բռնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 18) 

վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի 
հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  

ՀԱՇԻՄ          - 1 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (49 / 26) 

  

ՀԱՇՈՒԵԼ        - 1 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել 

առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն 

առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 6) 

  

ՀԱՇՈՒՄՆ      - 4 

  որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն 

գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման միշտ ընկալեալ զհաշումն 

(241 / 12) 
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  նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 34) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ 

լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի 

պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն 

մասն:  (185 / 19) 

  որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն 

գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման միշտ 

ընկալեալ զհաշումն,  (241 / 12) 

  

ՀԱՇՏՈՒԹԻՒՆ           - 4 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն (163 / 19) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան  (241 / 27) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ  (123 / 16) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն  (190 / 26) 

  

ՀԱՌԱՉԱՆՔ       - 3 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց 

զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց (78 / 11) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք 

եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս  (87 / 31) 

  

ՀԱՌԱՉՈՒՄՆ   - 1 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ 
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ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 24) 

  

ՀԱՍԱԿ   - 23 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 9) 

  եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 27) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր 

շարժէր հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ բարձեալ 

ի շքեղութիւն (143 / 34) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն (52 / 18) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց իջուցեալ 

վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ,  (83 / 22) 

  յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ 

աճեցուն հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք(98 / 22) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 14) 

որ բարձր յոյժ հասակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս  (190 / 34)      

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, (209 / 22) 

  որ յատուկ նմա եւեթ պարապին մանկունք, անդստին ի 

տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ (115 / 16) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի 

տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր 

անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 10) 

որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց…արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ 

գահ:  (36 / 11) 
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  կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ նորոգապէս ձեզ 

ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ, (105 / 8) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 17) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ (87 / 32) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն 

կատարեալ հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ  (92 / 16) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ 

կերպարան հասակիդ հայիցիք (93 / 5) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ (120 / 33) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն տգեղութեան:  (143 / 33) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 29) 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք, բայց կամք եւ 

դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի կէտ:  (159 / 17) 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք  (205 / 25) 

  

ՀԱՍԱԿԱԳԵՂ       - 1 

  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք   (116 / 3) 

  

ՀԱՍԱՆԵԼ         - 25 
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  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, 

ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ կարասցէ. 

թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս 

գերազանցեալն հասանել իմաստութեան:  (96 / 15) 

փութայ եւ ինքն հասանել (110 / 3) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, մտաւոր 

խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (122 / 2) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ 

պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 17) 

  հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել ի 

փութալիսն (159 / 25) 

եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց (162 / 28) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա,   (189 / 17) 

  հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն (190 / 27) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 23) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 12) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 4) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի 

բուն հասանելով խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ, 

հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից  (81 / 5) 
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  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան աստիճան, 

եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ՝ 

անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 14) 

  նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն 

մտերիմ նահատակաց:  (82 / 5) 

զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ 

փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ վտանգ տարակուսի:  (94 / 24) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան (102 / 8) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն 

ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ 

առատաբարն հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 22) 

  եւ որպէս ի վերայ հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն 

բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն (203 / 19) 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ 

կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին 

զինու հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ, եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն 

հատուածէր բանակ:  (210 / 19) 

  

ՀԱՍԱՆԵՄ        - 37 

  եւ ոչ արեգակն քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 19) 

  վաղվաղակի ի կիտադրեալն հասանեն վայր. (116 / 15) 
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  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 1) 

  որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի խորասոյզն ի 

վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

   ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ շահից:  (57 / 11) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն 

եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 30) 

   պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ այնգունակ 

ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս  (114 / 25) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի իբրեւ 

զմի ոք անսուրբ (123 / 12) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով 

ես հասանէի՝ փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ 

գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ 

խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 2) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի զմիմեանս 

քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 32) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ  (214 / 13) 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան  (58 / 33) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր մի 

ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 1) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր չարութիւն, 

(87 / 26) 

  այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն (91 / 6) 
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  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի կենացն 

կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս 

քառասներորդս հասանէր ամս (102 / 5) 

, եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին 

սորա հասանէր:  (156 / 6) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն 

(199 / 27) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն (96 / 5) 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 14) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս (93 / 2) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի 

թիկունս հասաւ. (246 / 24) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան 

պատուոյ հասին դասիւ եւ զօրութեամբ  (108 / 16) 

  որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց, (245 / 21) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ (246 / 25) 

  որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին ծայր 

կատարելութեանն (197 / 11) 

  եւ երկարագոյն զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (242 / 1) 

այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք ի 

զօրավարութեան:  (80 / 27) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 
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  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ 

այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ 

անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 29) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտան 

(115 / 27) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 

ՀԱՍԱՐԱԿ           - 1 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ 

եւ հասարակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 19) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿ           - 58 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ հաղորդին 

նմին իրաց:  (71 / 4) 

  ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ 

եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ 

եւ հասարակ գոյացութեանցս ընդ երկնաւդ:  (91 / 19)          

Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, 

այլ առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ (104 / 11) 
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  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցան (110 / 28) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 14) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ ընձեղին 

յերկրէ, գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 17) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս 

չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ 

գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին, որք զխելապատակն եւ 

զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ 

գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 25;  144 / 29) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

  եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած կեանս:  (163 / 24) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 27) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն փրկելոցն 

եւ փրկողացն մարդկան (204 / 18) 

  առ հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 16) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր 

եւ առ հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր (207 / 26) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէ  (214 / 22) 
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  ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր 

պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն 

(225 / 14) 

  առ հասարակ անհեղգաբար յառաջանան ճեպելով:  (226 / 28) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն 

նուագս:  (244 / 18) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ 

անձն իմ ի պաշարումն չարեաց  (246 / 26) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս զսոյն 

սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն տխուր 

տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ 

գրեթէ հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով  (42 / 13) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր քան 

զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 29) 

  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասն ի բոլորաբուխն վայելել 

ժողովման, եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով 

սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 26) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 22) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք 

եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն 

վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 20) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ (227 / 17) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ 

զառաջնորդութիւն հասարակաց ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն 

քաջապէս մատուցանեն քաղաքաց (230 / 17) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ 

ամբաստանողդ հասարակաց  (232 / 21) 
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  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն  (91 / 20) 

  եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն  (93 / 5) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց 

ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի 
հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 2) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան 

ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի զարժանաւորն 

իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց կենդանեաց  (222 / 11) 

  րք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս (235 / 28) 

եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան (78 / 26) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել կամեցաւ 

բնութիւն  (92 / 18) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ  (160 / 13) 

զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ 

չարացելոց մարդկան:  (131 / 11) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս (133 / 26) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի ձեռն 

նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի վեհագոյն 

վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ իցէ գեղաղէշ 

ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ զթագից 

աստիճան:  (248 / 9) 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց 

բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն (86 / 13) 
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  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 11) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, (73 / 6) 

  այլ չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին 

եւ հասարակիս (74 / 13) 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսց (75 / 10) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց 

օգնութիւն  (79 / 12) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն  (74 / 25) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԲԱՐ     - 6 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի 

հանդերձեալսն հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 11) 

յայսոսիկ հասարակաբար վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 6) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի 

արդարութեան հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան (177 / 17) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ նոցունց 

յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 17) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն 

բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 30) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ երեւի 

մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն համանգամայն 

բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք երբէք 

ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 13) 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԻՐ   - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, 

անէծք հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ (241 / 6) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿԱՒՈՐ   - 1 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 4) 

  

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ       - 5 

  եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին 

աննենգ հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային 

կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 22) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայե (217 / 22) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզ  (172 / 2) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնե (223 / 8) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 15) 

  

ՀԱՍԵԱԼ            - 25 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն,  (61 / 25) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն 

կիրք հասեալ երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն 



2732 
 

ինչ ախտի լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 18) 

յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն (76 / 5) 

   աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ դարձեալ 

զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի  (90 / 21) 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք 

պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, մինչ 

եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր հասեալ եւ 

թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ մարդկան:  (120 / 4) 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 2) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց 

պէտս հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք (136 / 23) 

  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 31) 

յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի 

չարաշուքն հասեալ մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան 

ձեւի:  (138 / 3) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի 

դէպն հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց (166 / 24) 

  Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի  (169 / 18) 
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  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 20) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ 

երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ 

բանակ հակառակորդաց   (211 / 13) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի  (212 / 19) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 20) 

  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան (188 / 23) 

եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ յարբունս 

տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի (118 / 4) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք (200 / 1) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր յըմբռնելն 

զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ զուարճալից 

խնդութեամբ:  (215 / 17) 

վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 13) 

  

ՀԱՍԿ    - 1 

  Առ որով ի միոջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 

գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն կարմրազգեստ 

շքեղութեամբ:  (170 / 21) 

  

ՀԱՍԿԱՀԱՍՈՒԹԻՒՆ    - 1 
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  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա 

միանգամայն հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 2) 

  

ՀԱՍԿԱՀԱՍՈՒՆ - 1 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս… (109 / 10) 

  

ՀԱՍՈՒ - 2 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ 

զարգացմանց (104 / 13) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր երեւմանս՝ 

անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն բնութեանս:  (193 / 19) 

  

ՀԱՍՈՒՄՆ       -6 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն (209 / 12) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 17) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, (171 / 11) 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, օժանդակէ 

զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 12) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն առնել 

առ նոսա:  (207 / 20) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 8) 
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բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան  (37 / 6) 

  որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն մահսն. (61 / 13) 

  այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի (62 / 19) 

  նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս (81 / 17) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս 

(86 / 20) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն 

փութացաւ հասուցանել խախտումն (90 / 26) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս  (131 / 23) 

  ի վերայ ասացելոցն փութայ հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն 

իւրովն ցանկալի ախորժակաւ յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ 

փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 2) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ յանփարատրելիսն 

պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 
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զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի 

համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 12) 

ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ վրդովմամբ, ի վերջինն 

ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ համանգամայն զի բաց 

բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (85 / 35) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս(141 / 6) 
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  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ (144 / 11) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք, զոր 

ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 28) 

  մանաւանդ եթէ երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի 

կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 2) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս (236 / 27) 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 11) 

  հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 10) 

  զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատա  (208 / 2) 

  ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 7) 

  

ՀԱՍՈՒՑԱՆՈՂ - 1 

որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 22) 

  

ՀԱՍՏԱՏ  - 2 

  հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն (190 / 27) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու անհուն 

լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ 

երթալով, հաստատ գիտեմ  (200 / 4) 

  

ՀԱՍՏԱՏԱԳՈՅՆ  - 1 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն զօրութեանց 

միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ (40 / 18) 
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  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ բնաւ 

այլով ինչ սոցին օրինակաւ  (39 / 14) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն 

զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն 

ի յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 31) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 14) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք ընդ 

անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 17) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում յաճախեալ 

սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն (179 / 13) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր աւանդ:  (180 / 12) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ 

ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 27) 
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  ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ 

բռնադատեն հաստատել  (195 / 10) 

ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին 

զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 2) 
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եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 

վերայ բանիւ:  (31 / 2) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

  եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 35) 

  բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս 

իւրումն հաստատէր երջանկութեանն:  (98 / 9) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 4) 

  

ՀԱՍՏԱՏԻՄ       -9 

 Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին  (242 / 25) 

սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով 

արարածք հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 22) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ իրք 

ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 9) 

  ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 33) 

  եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն 

եղեալ հաստատեցաւ:  (154 / 14) 
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  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն 

(186 / 18) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 13) 

  առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 18) 

  ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 4) 

  

ՀԱՍՏԱՏԵՑԵԱԼ     - 1 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ 

զուարճմանն հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուա (225 / 31) 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ         - 17 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 32) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել  (162 / 31) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ յաղագս 

չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել եւ ի 

բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս ուժով:  (170 / 26) 

  այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ 

վայելուչք հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն (183 / 20) 

եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, (206 / 19) 

  վասն զի զորս ի ներսն արգելեաս փակէ յիւրումն հաստատութեան, (231 / 15) 

զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս 

լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկր (209 / 15) 
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  եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ. 

բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք 

զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 19) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց հաստատութիւն ի 

ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են (61 / 17) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն կենդանականս 

երեւի պատճառաց (104 / 16) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ սպասելով 

աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի նմին հետեւման, 

առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի վտանգս:  (140 / 19) 

եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (169 / 1) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ յինեն 

եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ հաստատութիւն:  (193 / 15) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 3) 

  եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս 

կենաց:  (57 / 3) 

  որ ունին զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 18) 

ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ 

եւ զհաստատութիւն իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն 

անաշխատ կատարի կամեցեալն:  (228 / 2) 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆ   - 1 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 19) 

  

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ      - 23 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 8) 
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  եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսց 

(72 / 16) 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ, 

զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 11) 

  եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն (85 / 7) 

  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 21) 

  յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 31) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի կենացն 

կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս հասանէր 

ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ մի 

ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 5) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ (105 / 16) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան 

վարս հաստատուն պահելով:  (106 / 17) 

  եւ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ 

եւ հաստատուն պահել:  (110 / 18) 

  բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատարեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի եւ 

խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ 

զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 30) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ (176 / 8) 

  սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ 

ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 22) 

  թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն շրջաբերութեան, այլ ոչ 

եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան  (189 / 28) 

  համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ 

ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն (196 / 12) 
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  եւ ոչ տնկոցն ցուցին զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք (200 / 12) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 4) 

  եւ զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս  (236 / 18) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 8) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն 

ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն 

զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17) 

  ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, եւ ոչ 

զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն 

(211 / 7) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն բանաւորացս 

վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  

ՀԱՍՏԵՄ            - 1 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ 

իմ հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

  

ՀԱՍՏՈՒՄՆ      - 1 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ,  (113 / 1) 
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ՀԱՏԱԾ    - 3 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս 

ոմանս հատածս լերանց  (209 / 15) 

  

ՀԱՏԱՆԵԼ          - 5 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել   դատ:  (84 / 6) 

  եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն:  (149 / 3) 

  եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք հատանել անցանել 

(227 / 11) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ 

եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (147 / 1) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, եւ 

մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ 

զմահուն հատանելով վճիռ:  (126 / 13) 

  

ՀԱՏԱՆԵՄ          - 1 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս  (171 / 11) 

  

ՀԱՏԱՆՈՂ         - 1 
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  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս դնի 

ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 10) 

  

ՀԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆ  - 1 

  եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ 

ինքեանս զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 26) 

  

ՀԱՏՈՒԱԾ            - 1 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր, 

յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  

ՀԱՏՈՒԱԾԵԱԼ      - 1 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի զի 

համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ (209 / 31) 

  

ՀԱՏՈՒԱԾԵԼ       - 1 

զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

  

ՀԱՏՈՒԱԾԵՄ       - 2 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, այս 

է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 11) 

  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր բանակ:  (210 / 21) 

  

ՀԱՏՈՒՄՆ        - 4 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ (146 / 13) 
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  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ 

անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն (162 / 26) 

  եւ վատախառն խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն եւ զկնի հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս 

մատչին:  (146 / 25) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 13) 

  

ՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼ   - 28 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն 

նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն 

նմա հատուցանել վարկ:  (47 / 10) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն 

գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 22) 

եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ 

սիրոյն հատուցանել. (72 / 18) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր 

գործոց հատուցանել դատաստան:  (75 / 16) 

չարագործաց հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 4) 
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  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ 

զվարկն հատուցանել արդարակ:  (87 / 10) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, 

յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, մանաւանդ յորժամ ոչ եւս 

զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս ախտ (89 / 3) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 16) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 20) 

եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 14) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ 

տրիտուր հատուցանել զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի 

կատարեալ արդարութիւն:  (112 / 8) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն 

ապահովութեանցն հատուցանել մրցանակս:  (135 / 4) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ  (147 / 2) 

  եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  Զոյց միանգամայն  համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (179 / 1) 

  առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ 

անխափան հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 19) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի 

ստացուած՝ հատուցանել զփոխանակն ծննդոց (233 / 2) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, (235 / 10) 
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  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն 

վասն հատուցանելոյ չարիս:  (89 / 30) 

Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 2) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն 

զարդարակն հատուցանելոյ վարկ (92 / 25) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն (131 / 13) 

  

ՀԱՏՈՒՑԱՆԵՄ   - 9 

  եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 11) 

զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 33) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք    

զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 2) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ գլխաւորագունիցս 

միայնում:  (183 / 24) 

Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, արժանի օրինաւոր 

թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 13) 

  այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 31) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի  (74 / 27) 

  եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի 

տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 15) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն գովութիւն 

Աստուծոյ  (194 / 11) 
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ՀԱՏՈՒՑԱՆԻՄ            - 1 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք (169 / 2) 

  

ՀԱՏՈՒՑԵԱԼ      - 1 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ  (119 / 3) 

  

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆ - 20 

  յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 15) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 

  այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ 

ակնունելով հատուցման,  (90 / 23) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 12) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ եւ 

ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 17) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս բան, 

զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 22) 

  տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն վրիժուց:  (77 / 12) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 16) 
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  զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած զմահուն 

հատանել դատ (84 / 5) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 5) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 

  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն 

հաւատային հատուցումն:  (220 / 18) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 22) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ 

այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն, (228 / 23) 

այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի 

վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 19) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  

ՀԱՐԱԶԱՏ          - 28 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 
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որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ (92 / 32) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն 

ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ (93 / 18) 

  եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին  (117 / 18) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր (129 / 16) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է զհանապազ 

գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 32) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն 

զօրէն հարազատ ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն 

մանկունք ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն 

խանդաղտանօք ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 21) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին ծագեալ 

ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն 

յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ 

յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 29) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն. եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ 

բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան 

եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 10) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ 

եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն  (42 / 16) 
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միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի 

(90 / 13) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին (172 / 31) 

  եւ այնպէս մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն 

ցուցանել օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն 

(196 / 29) 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ ոչ 

զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 3) 

  եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ 

թափէր հարազատաւն:  (35 / 15) 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 16) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն  (205 / 21) 

  յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս նորաերթիցեն դաւանք 

(190 / 13) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն տխուր 

տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց 

ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 30) 

  եւ հարազատն զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 16) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն, 

բայց ի հարազատն ամուսնաց. ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն 

եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 31) 
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  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբար  (127 / 27) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  

ՀԱՐԱԶԱՏԱԲԱՐ    - 3 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 21) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 31) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն 

եւ հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 25) 

  

ՀԱՐԱԶԱՏԱՊԷՍ - 1 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով (182 / 25) 

  

ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն բղջախոհութեամբ 

զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն  (42 / 10) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի ոյք զամուսնութեանցն 

պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան 

կամաց:  (42 / 32) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան (41 / 26) 
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ՀԱՐԱՍՏԱՀԱՐԻԼ          - 1 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ 

դարձեալ զհարաստահարիլն յումեք  (87 / 13) 

  

ՀԱՐԵԱԼ            - 12 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ 

ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով 

քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ (36 / 11) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, անդադար 

զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր հմտութեամբ գեր 

զմարդիկ:  (41 / 2) 

  ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն 

բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս (91 / 16) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ 

կրունկ հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն  (93 / 32) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս 

առաթուր հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով կնատ 

եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ 

ծիւրականն հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի քաղցր 

աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 14) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով 

զիսրայէլեանն հարեալ բանակ. (209 / 19) 

  մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով 

արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 14) 
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  յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն 

բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 7) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին  (214 / 22) 

  

ՀԱՐԵՄ - 1 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

  

ՀԱՐԵՄ ՓՈՂՍ  - տե՛ս ՀԱՐԵՄ գլխաբառը 

  

ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ   - 1 

սակայն մեք առանց քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 5) 

  

ՀԱՐԹ   - 1 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի 

բաժին հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն 

զուգել ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի 

կղզիս, (172 / 2) 

  

ՀԱՐԹԱԲԱՐ        - 1 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ 

եւ հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն.  (167 / 18) 

  

ՀԱՐԹԱԾԱՒԱԼ     - 1 

  յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 9) 
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ՀԱՐԹԱՅԱՏԱԿ      - 1 

բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 32) 

  

ՀԱՐԹԱՐԴԱԿ       - 3 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ 

զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի յարդարեալսն համայն 

ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

  

ՀԱՐԹԵՄ          - 1 

  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ, եւ 

զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ (237 / 30) 

  

ՀԱՐԹՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն 

արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ  (38 / 2) 

առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն 

արդարակ հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան 

հատուցանել զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 18) 

  

ՀԱՐԹՈՒՑԵԱԼ  - 2 
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  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 3) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 15) 

  

ՀԱՐԹՈՒՑՈՒՄՆ         - 1 

  եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ պառակտեալք 

այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին (214 / 26) 

  

ՀԱՐԻՒՐԱՊԱՏԻԿ          - 1 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ 

միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

  

ՀԱՐԻՒՐԱՒՈՐ - 1 

ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 
հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  

ՀԱՐԿ  - 4 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան (82 / 31) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 
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  եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ 

աջողութիւնք կենաց (42 / 1) 

  

ՀԱՐԿԱՆԵԼ        - 19 

  եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

եւ կորովակի նետաձգութեամբ հարկանել  (115 / 23) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն 

հարազատաբար հարկանել սպասաւորութիւն:  (130 / 21) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 13) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց 

նոցա հարկանել:  (149 / 9) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան (197 / 23) 

  որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 16) 

իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր թշնամեացն, եւ անխնայ 

ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն 

բարիւն (212 / 7) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ զնայ 

տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս 

կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ խառն 

է:  (30 / 21) 
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  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի 

վերջ հարկանելով թողցուք:  (63 / 12) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք  (82 / 9) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ 

միիտ հարկանելով զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց 

(88 / 8) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (97 / 1) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր, 

յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս բարձրագոյնս:  (206 / 13) 

բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի 

վերջ հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 23) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

  

ՀԱՐԿԱՆԵՄ       - 8 

եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի ծառայութիւնն՝ 

օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 12) 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, 

զկենցաղոյս հարկանեն սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան 

զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 2) 

  որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ 

գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ 

թշնամեացն հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 24) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 14) 
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  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 12) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից զնորին 

գործական հրամանաց, (241 / 21) 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն 

գաւազանաւն էհար:  (31 / 6) 

  

ՀԱՐԿԱՆԻՄ     - 1 

   զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ անտեսութեամբ (193 / 7) 

  

ՀԱՐԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  ՝ ազատք եւս ի զազրալի եւ ի ծառայական 

գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ ամուսնացեալքն 

պահպանին:  (224 / 2) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐ        - 14 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ խնամողաց 

ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ իմաստք:  (33 / 1) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 20) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ… (49 / 26) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 31) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի 
հարկաւոր կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ (177 / 5)         

եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 
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  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի 

գործ հարկաւոր պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման  (233 / 29) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. (118 / 20) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն զգեստոցն խոշորութիւն 

եւ զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, (46 / 10) 

  զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց 

փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն 

լինի:  (167 / 29) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ բազմատեսութեամբ, 

այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 24) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 
հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ 

ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 13) 

  եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս որդէծնութեան 

վարելով, (224 / 10) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱԲԱՐ  - 2 

  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 32) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ  (113 / 23) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐԱԳՈՅՆ        - 1 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան 

զօրէն հարկաւորագոյն պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 24) 
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ՀԱՐԿԱՒՈՐԱՊԷՍ           - 1 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր երեւմանս՝ 

անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն բնութեանս:  (193 / 18) 

  

ՀԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 

յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարալլուկ 

կենացն հարկաւորութենէ. (172 / 26) 

  անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի 

բռնադատողական հարկաւորութենէն, լինելով աստուածանման:  (187 / 9) 

  

ՀԱՐԿԵԱԼ           - 1 

  Իսկ հարկեալն յայտ է (150 / 21) 

  

ՀԱՐԿԵՑԵԱԼ       - 1 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 3) 

  

ՀԱՐԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 2 

եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ եւ 

յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 

  մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես 

բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

  

ՀԱՐԿ Է 

Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոց (111 / 27) 
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  , հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

  

ՀԱՐԿԻՄ         - 3 

  հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց 

(151 / 1) 

  եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 

  

ՀԱՐՍՏԱԿՈՂ      - 3 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 25)       

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 30) 

Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն 

եւ զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս  (111 / 2) 

  

ՀԱՐՍՏԱՀԱՐԵԱԼ - 2 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ 

թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն (77 / 9) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի 

փրկութիւն հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի 

իրագործութիւն:  (204 / 5) 

  

ՀԱՐՍՏԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ - 1 
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  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ տոհմայնոյ 

եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն 

վարեցեալ հարստահարութեամբ:  (99 / 25) 

  

ՀԱՐՍՏԵԱԼՔ      - 1 

  զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 21) 

  

ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւն (78 / 31) 

  

ՀԱՐՑԱՆԵՄ      - 4 

  նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր…  (36 / 22) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր (35 / 26) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց (40 / 21) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն (192 / 18) 

  

ՀԱՐՑԱՓՈՐՁ    - 1 

  որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի իմանալի:  (139 / 16) 

  

ՀԱՐՑԱՓՈՐՁԱՆՔ         - 1 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ (64 / 19) 

  

ՀԱՐՑԱՓՈՐՁԵԱԼ          - 1 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ 

իրեարս հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 12) 



2764 
 

  

ՀԱՐՑԱՔՆՆԵԱԼ           - 8 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ 

մեզ հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 21) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ 

արդեօք հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն  (80 / 13) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն 

(158 / 13) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանա  (156 / 25) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն,  (175 / 9) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի  (180 / 21) 

  

ՀԱՐՑԱՔՆՆԵԼ - 3 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս (164 / 27) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 
հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք (172 / 14) 

  

ՀԱՐՑԵԱԼ         - 4 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 
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  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 25) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ 

այր՝ արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

  

ՀԱՐՑՈՒԱԾ        - 1 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ  (196 / 7) 

  

ՀԱՐՈՒԱԾ          - 8 

  եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 7) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, եւ 

պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն հարուած:  (143 / 31) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, 

տարազարդ հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 29) 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 28) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ 

անբժշկականս հարուածոց, (246 / 31) 

  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 31) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան 

հարկանելոց հարուածս կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով 

ամենեցուն ողորմելի ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն (213 / 1) 
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ՀԱՐՑՈՒԱԾ        - 1 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  

ՀԱՑ     - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

…(241 / 7) 

  

ՀԱՑԿԵՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  յողացաւ գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ 

գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  

ՀԱՒ     - 3 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ սմին 

ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ (106 / 13) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք միայն 

առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան 

զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  

ՀԱՒ/թռչուն/ - 5 

  Անդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, բաղադրելով 

յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն պայծառանայր  (248 / 17) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ երամս, 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ բարեխառնութեամբ 

հանդերձ  (122 / 25) 

  Անդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, բաղադրելով 

յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն պայծառանայր՝ դիտաւորեալ 

բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ 

հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 19) 
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  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ մերկագոյն 

յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն եղանիւր:  (248 / 32) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր հարեալ 

վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  

ՀԱՒԱԿ   - 4 

  հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 19) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ  (78 / 19) 

  որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 6) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա (148 / 18) 

  զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 22) 

  

ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ      - 3 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ ինչ, 

բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 2) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն 

լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն 

եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան (104 / 35) 

  

ՀԱՒԱՆԵԱԼ       - 1 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ սպանանէր 

զթագաւորն (63 / 24) 

  

ՀԱՒԱՆԵԼ         - 1 
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  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ  (111 / 30) 

  

ՀԱՒԱՆԵՄ        - 3 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, արդեօք 

պատրեալ հաւանէին (70 / 4) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 29) 

  «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  

ՀԱՒԱՆԵՑԵԱԼ    - 1 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ 

իմոց հաւանեցելոցն.  (233 / 15) 

  

ՀԱՒԱՆԵՑՈՒՑԵԱԼ         - 1 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր կորուսանել, 

եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան(68 / 22) 

  

ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն 

հլու հաւանութեամբ, դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել 

զմարդիկ (194 / 16) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն (53 / 2) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐ          - 11 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք 

պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ  (104 / 18) 
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  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն ասեմ 

եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 3) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, ի 

վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար  (124 / 10) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն (146 / 23) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ ապա յարուցանել 

զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին 

դնել հաւասար:  (153 / 15) 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, այս 

է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 11) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի արկանէ 

զհրահանգս (180 / 8) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 5) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին 

անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 25) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԱՊԷՍ - 9 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ 

նմին հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել 

կամեսցի հաւասարապէս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս 

քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 7) 
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Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց (75 / 23) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց (147 / 5) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա (155 / 5) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 

յառատ բարեկեցութեան (172 / 24) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, (175 / 26) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ նուիրեսցուք ոչ 

այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ 

ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 22) 

  եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 8) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԵԱԼ     - 1 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն 

ընդդիմութեանց հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 19) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԵՄ      - 3 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, (120 / 28) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում 

անգամ հաւասարէ մարդկայինս բնութեան (123 / 11) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել 

զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 
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  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին 

զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն 

հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐՈՐԴ    - 1 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն, յայտ է 

թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ հաւասարորդս:  (145 / 3) 

  

ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ     - 13 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան 

եւ հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ  (108 / 6) 

  եւ լի բոլոր մասանց հաւասարութեամբ. եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին 

բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 2) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող կրկնապատիկ 

փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ (157 / 24) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ   (167 / 16) 

  ոյք անհակառաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 9) 

եւ զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 31) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, (41 / 23) 

եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 19) 

  զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 30) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

  ոչ անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 5) 
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Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք 

կալցի զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել  (102 / 31) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ երկուց 

ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  

ՀԱՒԱՍՏԱԳՈՅՆ - 3 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի 

յոյժ եւ օգտակար հաւաստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 27) 

բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն 

լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս 

եւ հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 1) 

արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել 

լսելեաց  (204 / 27) 

  

ՀԱՒԱՍՏԵԱՒ        - 13 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց  (33 / 3) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն ծանիցէ 

հանդէսս:  (48 / 12) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ 

ամենայն հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն 

զամենեւին ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 21) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն (45 / 19) 

առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ  (64 / 19) 
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  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 10) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ 

յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 31) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի խենէխութեանն 

պարսաւանք:  (150 / 23) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս:  (174 / 4) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին  (196 / 23) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  

ՀԱՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ        - 5 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող (63 / 10) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն 

գոլ հաւաստութենէ  (213 / 30) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ 

մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել 

լսողացն հաւաստութիւն:  (138 / 25) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին 

պահանջեսցուք զհաւաստութիւն (69 / 6) 

  

ՀԱՒԱՏ   - 9 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ  (105 / 15) 



2774 
 

  բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 20) 

ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի կամօք:  (190 / 20) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ (154 / 30) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեան 

(195 / 1) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ հաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

 զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք (202 / 2) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն (156 / 16) 

  որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն զուգահաւասար եւ 

անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի 

սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ, (202 / 1) 

  

ՀԱՒԱՏԱԼ           - 1 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի 
հաւատալ զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն (186 / 30) 

  

ՀԱՒԱՏԱՄ           - 7 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 32) 
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  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի 

զգրոյն հաւատային հատուցումն:  (220 / 18) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, 

մեծամեծ հաւատան պարգեւաց  (52 / 23) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ  (75 / 4) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 

   ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 18) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի արկանէ 

զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն(180 / 9) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ    - 11 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 16) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր. (154 / 21) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս 

գուշակի հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն (157 / 29) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի  (178 / 30) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ  (203 / 17) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի   (206 / 9) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց 

բանիւ, զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 17) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, այլ 

եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, վասն 

զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն հաւաստեաւ 

պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն 

զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 6) 



2776 
 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ 

ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 1) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՅԻՆ         - 1 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք, զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար 

տնօրինեալ յաշխարհ ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով 

խաղաղութեան գեղից եւ քաղաքաց:  (80 / 20) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՑԱՒ/դիմազուրկ բայ/       - 1 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐՄԱՑԵԱԼ           - 1 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 3) 

  

ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն 

իւր հաւատարմութեան:  (123 / 4) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան 

պահելով հաւատարմութիւն:  (122 / 18) 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 
հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 32) 
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ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ      - 6 

  դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց 

առ իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 21) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի հոգւոյն, 

ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. 

իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի կարգին»:  (55 / 12) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել  (81 / 17) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

  ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս, (194 / 1) 

  

ՀԱՒԱՑԱՒ          - 1 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  

ՀԱՒԱՔԵԱԼ        - 1 

  զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք  (101 / 10) 

  

ՀԱՒԱՔԵԼ         - 7 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել 

եւ հաւաքել զնիւթսն  (232 / 9) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ 

զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 24) 

եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի 

վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 29) 
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այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, 

հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 11) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով զառ 

եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային 

ոսկւով եւ արծաթով   (213 / 6) 

զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ պարապեցուցանէ 

զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս գիտութեան յիւրումն 

բնակութեան (230 / 11) 

   որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ յանիրաւ 

զրկութեանց զբոլորս, (232 / 31) 

  

ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ   - 1 

  խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ զհաւաքումն յերբեմն 

ժամանակի (140 / 11) 

  

ՀԱՒԵԱԼ            - 1 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ աստիճան՝ 

զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14) 

  

ՀԱՒԵԼ - 1 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք  (82 / 17) 

  

ՀԱՒԵՄ/ԻՄ/    - 5 /սկզբնավորել/ 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր(96 / 27) 

  Եւ նախ ի բնակութենէն հաւեսցուք:  (120 / 1) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 
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  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց  (148 / 3) 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 14) 

  

ՀԱՒՈՂ            - 1 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  

ՀԱՒՈՒՄՆ       - 2 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ 

զչարեացս հաւումն  (243 / 29) 

  բողոքեցից զչարեացս հաւումն, զի չարքն չարաւ կորիցեն, ի ձեռն 

ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 6) 

  

ՀԵԲՐԱՅԵՑԻ    - 1 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն (97 / 29) 

  

ՀԵԶ    - 2 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով 

յաղագս հեզ հանդարտութեանն… (119 / 21) 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան   (196 / 27) 

  

ՀԵԶԱԳՆԱՑ      - 1 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  

ՀԵԶԱՍԱՀ        - 1 
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իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն… 

երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  

ՀԵԶՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին 

խոհականագոյն հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն 

մատուցեալ յօժարէ բերել հակառակութիւն:  (47 / 29) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ 

ախորժել զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 30) 

  

ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ - 1 

  ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 3) 

  

ՀԵԼԼԵՆԱՑԻ  - 2 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք իմաստութեամբն 

առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ (69 / 29) 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  

ՀԵԾԵԾԵԼԻ       - 1 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, իբրու 

որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  

ՀԵԾԵԾԵՄ           - 1 

«Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ դառնացաւ 

քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 
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ՀԵԾՈՒԹԻՒՆ  - 2 

որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ 

ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 24) 

  

ՀԵՂ    - 1 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ (89 / 3) 

  

ՀԵՂԱՆԻՄ     - 2 

  առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 30) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, (94 / 24) 

  

ՀԵՂԳԱԳՈՅՆ  - 1 

  բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին անպիտանութեանն 

վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս 

ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  

ՀԵՂԳՈՒԹԻՒՆ         - 6 

  որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ հեղգութեան նշանակ. (138 / 16) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ, եւ որպէս ի վերայ 

հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն բանակի (203 / 19) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց ընկեցումն 

եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 19) 
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  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ 

ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ 

յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն ապրեցուցանել:  (161 / 32) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի զդժուարաշարժ 

յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ  (162 / 5) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 4) 

  

ՀԵՂԵԱԼ           -3 

  որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ արեգակնայինն ի 

վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 21) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 13) 

  

ՀԵՂԵՂ            - 1 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս (133 / 9) 

  

ՀԵՂԵՂԱԲԱՐ      - 1 

  եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 19) 

  

ՀԵՂԵՂԱՏ         - 1 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 
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ՀԵՂԵՂԵԱԼ      - 1 

  զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 2) 

  

ՀԵՂԵՂԵՄ       - 4 

վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 31) 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 18) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 10) 

  ըստ աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 13) 

  

ՀԵՂԻ  - 1 

Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեայ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 7) 

  

ՀԵՂԻԱՍ         - 1 / տե՛ս նաև Եղիաս/ 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 11) 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ       - 1 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 11) 

  

ՀԵՂՁԱՄՂՁՈՒԿ         - 5 
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  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն 

լեալ հեղձամղձուկ (90 / 18) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր  (186 / 12) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս (188 / 25) 

  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 26) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ հանդերձ 

ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, որպէս ասացի, 

եւ հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 29) 

  

ՀԵՂՁՈՒՑԻԿ - 1 

որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն 

աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, (97 / 29) 

  

ՀԵՂՁՈՒՑՈՒՄՆ        - 1 

  այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 32) 

  

ՀԵՂՈՒԼ         - 2 

  եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, 

միանգամայն եւ ի վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ զգեցայց 

զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  

ՀԵՆԱԽԱՂԱՑ    - 1 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 12) 
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ՀԵՇՏ    - 8 

  եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ  (73 / 28) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ ցանկութեան 

մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն զաւակի յառաջ 

խաղացումն առնել (100 / 15) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 13) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 22) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն   (234 / 32) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

  երբեմն հեշտաւ թշնամեացն հարկանէ արբանեկութիւն 

ծառայութեան  (132 / 24) 

  որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն, եւ հեշտաւ տանին 

զբնակելն ան (229 / 20) 

  

ՀԵՇՏԱԼԻ       - 19 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 8) 

  այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 5) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ  (136 / 25) 

բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 20) 

որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի բոլորաբուխն վայելել 

ժողովման (168 / 27) 
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  կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 26) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ 

դնել հեշտալի շահեկանութիւն:  (174 / 32) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն 

ասեմ, հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ 

այսպիսաբար:  (181 / 8) 

  եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն 

խրախանալ հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 32) 

նոյնպէս կրկնակի սփոփանք խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային 

ընծայել՝ բուրումն հեշտալի հոտոտելեաց:  (217 / 24) 

զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից 

տնկագործիւր դրաստ (240 / 22) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ նուիրաց 

եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 13) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն  (217 / 10) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի 
հեշտալի վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 10) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար 

կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 19) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ  (225 / 9) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, 

եւ հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 
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ՀԵՇՏԱԼԻՑ     - 1 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից կիրք, 

եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  

ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ     - 5 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ կատակերգակիս 

Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 15) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 32) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ  (178 / 3) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 18) 

  եւ կէսք ի թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ 

իմն հեշտալուր բարբառս:  (218 / 3) 

  

ՀԵՇՏԱԽՏԱԿԱՆ    - 1 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, (145 / 11) 

  

ՀԵՇՏԱԿԱՆ         - 2 

եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն 

ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին 

դիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, ապա եթէ 

վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ 

մեղադրութիւնն:  (177 / 1) 
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  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն 

գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 25) 

  

ՀԵՇՏԱԿԵՑՈՒԹԻՒՆ     - 2 

            Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12) 

որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 16) 

  

ՀԵՇՏԱՆԱԼ       - 1 

ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն (196 / 3) 

  

ՀԵՇՏԱՆԱՄ       - 1 

եւ գիներբու հացկերութեամբ կախարդեալ հեշտացոյց (73 / 1) 

  

ՀԵՇՏԱՆՔ         - 1 

  մինչ զի գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 18) 

  

ՀԵՇՏԱՍՈՒՆ    - 1 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ  (239 / 5) 

  

ՀԵՇՏԱՑԵԱԼ      - 2 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրաստութեան (116 / 25) 
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  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի 

եւ հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

  

ՀԵՇՏԱՑՈՒՑԱՆԵԼ        - 1 

  եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել  (51 / 6) 

  

ՀԵՇՏԸՆԿԱԼ     - 1 

այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ  (106 / 15) 

  

ՀԵՇՏԻՒ         - 1 

  դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 11) 

  

ՀԵՇՏՈՒԹԻՒՆ           - 7 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի եւ 

զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս (217 / 29) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. (147 / 14) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ 

անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն, եւ կամ թէ 

ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ պատուոյ եւ 

փառաց  (162 / 26) 

  եւ զանարժան խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն (66 / 30) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն (145 / 10) 

անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր (157 / 4) 
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ՀԵՌԱԲՆԱԿ         - 2 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք (173 / 24) 

  մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի, (194 / 8) 

  

ՀԵՌԱԳՈՅՆ     - 1 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան (209 / 1) 

  

ՀԵՌԱՆԱԼ         - 3 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 21) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 11) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանալն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ (155 / 13) 

  

ՀԵՌԱՆԱՄ        - 4 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 10) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ յինեն 

եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 22) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ի 

ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի:  (62 / 33) 
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ՀԵՌԱՍՏԱՆ        - 4 

  զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ  (189 / 6) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն վճարեաց՝ 

պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս  (102 / 27) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ 

ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ 

զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս 

երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման 

կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել 

պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ 

սոցին իցեն նմանք:  (91 / 29) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել (227 / 10) 

  

ՀԵՌԱՐՁԱԿ        - 2 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել զնիւթսն, 

եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս,  (232 / 10) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, եւ 

զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս  (114 / 24) 

  

ՀԵՌԱՑՈՒՄՆ   - 1 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց 

դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 7) 

  

ՀԵՌԱՒՈՐ         - 3 
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  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս  (160 / 5) 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 11) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի լուսաւորութեանս 

մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի, բայց անսուտ 

բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

  

ՀԵՌԻ - 4 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց (127 / 26) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի (161 / 32) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ հանգոյն 

նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք բարիկրեալ 

գրգի:  (178 / 17) 

  ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն 

եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  

ՀԵՌՈՒՍՏ         - 2 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեռուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30) 

վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ 

զի հեռուստ շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  

ՀԵՏ      - 19 

որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ   (134 / 23) 
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  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 
հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 18) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն  (118 / 10) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, (126 / 8) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց (198 / 26) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 25) 

  եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս  (207 / 7) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն  (219 / 13) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 28) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն (119 / 24) 

  ի նոցունց եւ զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն 

անմոռաց զհետ կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

   բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 2) 
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զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 21) 

  եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով (213 / 3) 

  ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 14) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով 

երագապէս զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն 

կատարելութիւն:  (232 / 15) 

  

ՀԵՏԱԳԱՅ          - 2 

  եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն (233 / 3) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ (163 / 29) 

  

ՀԵՏԱԶՕՏԵԼ      - 2 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն,  (130 / 3) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետազօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 8) 

  

ՀԵՏԱՄՈՒՏ        - 2 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ ի 

յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ ոչ 

կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 4) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր գոլ, 

յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել (207 / 11) 
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ՀԵՏԱՎԱՐԵԱԼ       - 1 

  յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի 

ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 28) 

  

ՀԵՏԵՒԱԳՈՅՆ   - 1 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ 

եղեւ, հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ 

որպէս մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 21) 

  

ՀԵՏԵՒԱԿ            - 3 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 6) 

յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս,  (237 / 7) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ հանդերձ 

անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ 

մարտիկ հետեւակօք, (205 / 28) 

  

ՀԵՏԵՒԱԿԱԶՕՐԱՒՈՐ       - 1 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ …անհամար երիվարօք եւ հոլովախումբ 

եւս հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 24) 

  

ՀԵՏԵՒԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 27) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան (209 / 3) 



2796 
 

  

ՀԵՏԵՒԱՆՔ        - 2 

եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ 

զգողուղի հետեւանաց արահետ:  (241 / 14) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս 

չարութեան հետեւանս:  (87 / 12) 

  

ՀԵՏԵՒԵԱԼ         - 1 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 31) 

  

ՀԵՏԵՒԵԼ          - 3 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական 

պղծութեանցն հետեւել զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ 

աներկուղութիւն:  (145 / 12) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 2) 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ ելով 

ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն կապտէին:  (248 / 28) 

  

ՀԵՏԵՒԻՄ       - 3 

որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 24) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք,  (78 / 20) 

անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 

  

ՀԵՏԵՒՈՒՄՆ    - 4 
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  յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն 

առնել զհետեւումն  (141 / 9) 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 

նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 22) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն 

վայրաց հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ եղեւ 

կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 22) 

  

ՀԵՏԷ   - 5 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ  (79 / 21) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, (85 / 2) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21) 

   որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա   (133 / 14) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  

ՀԵՏՔ    - 3 

  զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1)         

Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ 

բնաւ հետք ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 
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ՀԵՐԱԿԼԷՍ      - 1/նաև Երակլէս/ 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի ումեք 

ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  

ՀԵՐԻՔ          - 1 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ 

անձին հերիք զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 

  

ՀԵՐՈԴՈՏՈՍ      - 2 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես 

եւ Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 8) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

  

ՀԵՐՔԵԱԼ         - 3 

զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս, եթէ սաղարթաթափ լեալ 

զգենուցու զտխրական տգեղութիւն  (105 / 17) 

զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք հակառակորդացն, 

այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք զնոցին 

մեծութիւնս (163 / 13) 

  

ՀԵՐՔԵԼ          - 2 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել զդժուարապատահ 

դիպուածսն:  (171 / 34) 
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  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս 

ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 2) 

  

ՀԵՐՔԵՄ          - 1 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր թագաւորաց:  (115 / 5) 

  

ՀԵՐՔԻՄ       - 1 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ միանգամայն վերջին 

թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի կենցաղոյս:  (48 / 7) 

  

ՀԵՐՔՈՂ         - 4 

  զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն իմաստութեամբ 

բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ անվարժութիւն՝ անբաւ 

աղէտ»:  (56 / 12) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող անիրաւութեանց 

զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 5) 

  կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ (209 / 6) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  

ՀԵՐՔՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ 

տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  

ՀԵՔՏՈՎՐ          - 1 
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  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեքտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 8) 

  

ՀԶՕՐ - 9 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ (39 / 20) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ զխոշոր ապառաժուտն 

դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել(161 / 30) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 25) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր հսկայազն 

յիմանալ  (191 / 4) 

  այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել, որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն 

զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, ո՜վ 

լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք լինել ոչ 

պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 

  

ՀԶՕՐԱԳՈՅՆ - 2 

  հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ 

վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 3) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 
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ՀԶՕՐԱՊԷՍ    - 6 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել 

լեզու հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 5) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան 

(106 / 6) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ յաղագս 

չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել եւ ի 

բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս ուժով:  (170 / 29) 

զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, 

այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս  (176 / 5) 

  վասն զի բնութիւնս հզօրապէս զի վայրն հոսանից ունի կարգ (197 / 17) 

եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ (206 / 19) 

  

ՀԷՔ   - 1 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի 

վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար այլանդակութեամբն 

աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն 

պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի 

մահուանն:  (129 / 27) 

  

ՀԸԴՆԻ          - 1 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  

ՀԻԱՆԱԼ        - 3 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ,  (96 / 4) 
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  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (189 / 1) 

  որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս 

լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6) 

  

ՀԻԱՆԱԼԻ    - 4 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս  (36 / 17) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն 

ցուանել լսողաց:  (57 / 29) 

  

ՀԻԱՑՈՒՄՆ   - 2 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ, 

քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 17) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի 

յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  

ՀԻԱՑՈՒՑԱՆԵՄ         - 1 

եւ փոխանակ մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան 

գնալ ճանապարհ (189 / 6) 

  

ՀԻՄՆ           - 11 

զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս 

(202 / 2) 
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  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն (163 / 22) 

  իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ (160 / 13) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 
հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 21) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր զնախծին 

զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 31) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն 

(186 / 18) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն  (194 / 18) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, 

եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ բարութեանցն:  (197 / 12) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան 

ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի զարժանաւորն 

իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց 

բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 9) 

Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

  

ՀԻՄՆԵՑՈՒՑԵԱԼ      - 1 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի 

զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  

ՀԻՆ  -4 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք  (78 / 20) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ  (95 / 4) 
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  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին Յեսուայ. 

«զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս ազգացն՝ 

աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 11) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 14) 

  

ՀԻՆԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ - 4 

վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  այլեւ յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն 

եւ ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն 

տանել հինահարութեամբ (81 / 25) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր մի 

ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 1) 

ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 20) 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ 

յաւարիցն հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  

ՀԻՆԳ           - 2 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 

միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն 

իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 14) 

  

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  - 1 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ անհաւանականաւ, 

երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ 
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անյարմարականաւ, հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ 

անօգտակարաւ:  (60 / 10) 

  

ՀԻՍԻՍԱՅԻՆ         - 1 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս (166 / 27) 

  

ՀԻՒԱՆԴ         - 1 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք անտեսութեան 

եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս արդեօք զյոքունսն, 

այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 29) 

  

ՀԻՒԱՆԴԱԿԱՆ  - 1 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, որ 

փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ  (77 / 14) 

  

ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին 

(151 / 22;  151 / 24) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, (62 / 18) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  

ՀԻՒԹ            - 1 
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  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր աւանդ:  (180 / 13) 

  

ՀԻՒԹԵՂ       - 2 

այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ երկրին 

զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, (171 / 13) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող 

եւ զհիւթեղ անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 16) 

  

ՀԻՒՍ            - 1 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի նախամարգարէին 

Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ, որպէս զի զոմն աստուածառաք 

բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան 

վասն դիմադարձութեանն, եւ զոմն երկրազոյզ վախճանաւ կենդանւոյն 

կորուսանէր:  (48 / 20) 

  

ՀԻՒՍԵՄ        - 1 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 12) 

  

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ      - 3 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ խստաշունչ 

օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ (179 / 17) 

  հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն 

իւրոց զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիւսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի 

բաց զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  

ՀԻՒՐ            - 1 



2807 
 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

  

ՀԻՔԱԳՈՅՆ  - 2 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 16) 

ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 16) 

  

ՀԻՔԱՑԵԱԼ     - 6 

վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի 

գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 5) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 26) 

  տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն 

բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 15) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

  

ՀԻՔՈՒԹԻՒՆ         - 19 

  այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ 

լիք հիքութեամբ:  (46 / 9) 
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  ի մէջ մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն 

լինէին անձին, առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի աւուրս 

(128 / 26) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ զպատերազմող 

կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ (146 / 34) 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 
հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 16) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 19) 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն եւս 

անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 20) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 16) 

  որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի  (151 / 35) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս (188 / 31) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 13) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին 

զկենցաղազրաւ հիքութիւն:  (243 / 20) 

այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն 

կրեն հիքութիւնս, (42 / 13) 
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  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն զամբարշտութեան 

տոյժս, եւ համբարեմ ինձ երկայն ամանակաց զանզերծանելի եւ 

զանզրաւ հիքութիւնս:  (239 / 22) 

առանձնակ զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 

  

ՀԼՈՒ  - 1 

  Զոր եեւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  

ՀՄԱՅՔ           - 1 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ զԱւգէ 

կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  

ՀՄՈՒՏ            - 13 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր 

զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն (36 / 27) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  որում ամենեքեան հմուտ են (78 / 21) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր գիտել 

տեղեկութեամբ, եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց, 

(81 / 20) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 19) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 1) 
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  ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն (176 / 31) 

  քաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ ոչ 

չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 
հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, (119 / 28) 

  եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ 

եւ հմուտս, (234 / 14) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 19) 

  ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս խառնուածոցս 

լինել հմուտք, (162 / 11) 

  

ՀՄՏԱԲԱՐ           - 1 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  

ՀՄՏԱԳՈՅՆ     - 7 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 29) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ 

հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ, դեղոց 

եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի հմտագոյն ընդունել բժշկաց (134 / 9) 

  վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ.  (34 / 5) 
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  զնոսա ի յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ 

առաւել եւ բաւական գիտութեամբ (80 / 15) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից 

եւ հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 28) 

  

ՀՄՏԱՆԱԼ        - 2 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ 

խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան, ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ 

խառնուածոյ պատշաճի հմտանալն:  (171 / 16) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես 

խորհրդիւն զհմտանալն ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի 

մարդկանէ (113 / 23) 

  

ՀՄՏԱՆԱՄ        - 1 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ 

պատերազմանօքն հմտանայ փորձք (160 / 33) 

  

ՀՄՏԱՑԵԱԼ        - 1 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ 

բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 3) 

  

ՀՄՏՈՒԹԻՒՆ            - 15 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, անդադար 

զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր հմտութեամբ գեր 

զմարդիկ:  (41 / 3) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 
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  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ զզանազան 

բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 24) 

անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 22) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն  (47 / 11) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ 

իւրաքանչիւր հմտութեան:  (161 / 5) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ 

բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով 

զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս 

նորայն կարացին լինել քերթութեանց (51 / 15) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորաայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն  (56 / 10) 

  եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, որպէս 

պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 29) 

  եւ հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն 

զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն. (105 / 2) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել 

զզեղխ հմտութիւն արհեստին (148 / 34) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 8) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս (115 / 20) 

տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն հմտութիւնս (170 / 3) 

  

ՀՄՏՕՐԷՆ      - 1 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 23) 
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ՀՆԱԳԻՏԱԳՈՅՆ         - 1 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ երբէք 

եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 15) 

  

ՀՆԱԳՈՅՆ      - 1 

  որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 20) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴ        - 4 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով 

ցուցանիցէ հնազանդ խոնարհութիւն (52 / 12) 

  եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ լինել:  (102 / 30) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, (175 / 6) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել 

լսողք հնազանդ կամաւորութեամբ բանին նորա (188 / 15) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵԱԼ  - 1 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ 

նոքօք հնազանդելոցն:  (52 / 22) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵՄ   - 2 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի (198 / 16) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 4) 
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ՀՆԱԶԱՆԴԵՑԵԱԼ          - 1 

  զի յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ 

ձեռամբն հնազանդեցելոց:  (78 / 32) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ            - 2 

  որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ 

մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 24) 

  ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 10) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴԵՑՈՒՑԵԱԼ   - 1 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն  (38 / 24) 

  

ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ   - 6 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն 

(52 / 3) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդ (198 / 28) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ հաւասարապէս 

երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 8) 

  եւ ի հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 32) 

  գերել զմիտս ամենեցուն ի հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 18) 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 

  

ՀՆԱՐ  - 17 

  Ի՞բր գոյր հնար զուգիւք  (61 / 35) 
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  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ 

եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 12) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու սպանանել 

գոյր զդա հնար  (82 / 22) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ 

բիւր հնար դմա եոյր անգամ մեռանել (92 / 24) 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն (139 / 9) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն նախազգուշութիւնս 

եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 25) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 23) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, այլ 

եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ 

խաղաղանալ, (51 / 1) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել 

դիւրինս(67 / 10) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 21) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 32) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս 

եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ արարից 

(198 / 25) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 
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ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 25) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 31) 

  

ՀՆԱՐԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի նոցա, 

այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք  (116 / 22) 

  

ՀՆԱՐԱՒՈՐ      - 10 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից կանգնելոյ 

(38 / 20) 

սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի 

ձեռն հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց 

գազանացդ՝ զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ(56 / 20) 

  որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից 

պաճարանք (100 / 26) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք 

խելամուտք հնարաւոր իմաստիւք   (162 / 15) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 19) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ (237 / 22) 

  յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան զայն որ 

յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ կանգնեցին՝ 

համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 
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  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, այլ 

որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն 

գոլ զհնարաւորն բազմաց (162 / 10) 

  

ՀՆԱՐԵԼ          - 2 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին եւեթ 

ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 3) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ 

յաղագս հնարելոյ իմաստութեանն:  (40 / 29) 

  

ՀՆԱՐԵՄ          - 10 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 25) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման, առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն 

իրաց աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար 

ախորժակ ընդունելի ստացումն   (106 / 22) 

այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, 

զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, (241 / 17) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 26) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից իմոյ 

վիրառնութեանս:  (242 / 14) 
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  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում 

չարեացս  (244 / 26) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի բոլոր 

ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 12) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին, եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով 

ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ յարձակել աւազակութեամբք (149 / 15) 

  

ՀՆԴՐԻ          - 1 

եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք (192 / 1) 

  

ՀՆՁԱՆ          - 1 

   զի թող զայն զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն 

առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն (167 / 29) 

  

ՀՆՁԵՄ          - 1 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն զամբարշտութեան 

տոյժս (239 / 20) 

  

ՀՆՈՑ - 3 

  եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն  (31 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (55 / 29) 
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ՀՆՉԵԱԼ          - 2 

  իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (123 / 1) 

  

ՀՆՉԵԼ           - 1 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 22) 

  

ՀՆՉԵՄ           - 1 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնիւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 14) 

  

ՀՆՉԵՑԵԱԼ      - 1 

  այս զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի  (140 / 5) 

  

ՀՆՉԵՑՈՒՑԱՆԵԼ        - 1 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր 

բարբառ հնչեցուցանելով սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի 

զարհուրրեցուցանել եւ զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 

  

ՀՆՉԵՑՈՒՑԵԱԼ           - 1 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն 

գիտեմ հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ, (195 / 28) 

  



2820 
 

ՀՆՉՈՒՄՆ     - 4 

որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն, եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն 

ճանապարհ:  (65 / 17) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական 

զուգաբարբառ հնչմամբք պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի 

նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք (217 / 28) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին (183 / 6) 

  

ՀՈԳ    - 6 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին հաւասարապէս 

եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

  զի խոյս յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ 

աշխարհական ինչ զբօսանաց, միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ 

արդարեւ կարճառօտութեան չափովքն (55 / 24) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան այսմ 

փորձեցան տանել (72 / 13) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 30) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. (151 / 27) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս 

սմին հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 1) 

  

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց 

ժառանգացն հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել 
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զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք 

զհասարակութիւն:  (228 / 13) 

այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով 

զչարեացն հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ 

աստուստ ազատութիւն:  (135 / 26) 

  

ՀՈԳԱԼ            - 1 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, գեր զամենայն լաւագոյն 

նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել 

կելոյ:  (32 / 6) 

  

ՀՈԳԱՑԵԱԼ       - 3 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ 

թշնամեացն հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 4) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 3) 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ ի 

բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 26) 

  

ՀՈԳԱՑՈՂ       - 1 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն պատրաստութեամբ, 

ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան պահելով:  (175 / 4) 

  

ՀՈԳԵԾԱՂԻԿ    - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 3) 
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ՀՈԳԵԿԻՐՔ     - 1 

  զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին արքն  (115 / 10) 

  

ՀՈԳԵՂԷՆ     - 1 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն (242 / 5) 

  

ՀՈԳԵՊԱՏՈՒՄ   - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս, ընթերցասէր 

կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ ըմբերանեսցես 

հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 18) 

  

ՀՈԳԵՒՈՐ        - 7 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգԵւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն 

իջանէր հոգեւոր սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն 

վարելով տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն  (100 / 31) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել 

վասն հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 17) 

  հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ 

յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 35) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ 

պարապեալ  (156 / 28) 
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ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ - 4 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ 

զարդու հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 8) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 31) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ 

եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից առաքինութեանցն 

կատարմունս:  (225 / 16) 

Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն  (138 / 22) 

  

ՀՈԳԻ            - 14 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 6) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 17) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն 

(154 / 20) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, 

արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգւոյ եւ 

մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 8) 

  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի (227 / 26) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել 

(228 / 11) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն 

առնէի՝ հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 18) 
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եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, 

եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ բարութեանցն:  (197 / 12) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 5) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն ազատութեամբ, 

եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 8) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 
հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ 

շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի կարգին»:  (55 / 11) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ 

(150 / 7) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն 

զուարճացաւ հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ 

անգամ կարասց  (96 / 13) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն 

առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ զայլն երկուս 

առաքինութիւնս (111 / 2) 

  

ՀՈԳԻ ՍՈՒՐԲ  - տե՛ս ՀՈԳԻ գլխաբառի տակ 

  

ՀՈԳՍ  - 1 

որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 9) 

  

ՀՈԳ ՏԱՆԵԼ  -  տե՛ս   ՀՈԳ գլխաբառի տակ  ընդգծված են 

  

ՀՈԳ ՏԱՐԵԱԼ -  տե՛ս   ՀՈԳ գլխաբառի տակ  ընդգծված են 
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ՀՈԳ ՏԱՆԻՄ  -   տե՛ս   ՀՈԳ գլխաբառի տակ  ընդգծված են 

  

ՀՈԼԱՆԵԱԼ      - 2 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն յանդգնաբար 

ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել 

ընդունակ (139 / 26) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն  (106 / 14) 

  

ՀՈԼԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ զթիկամբք 

աղաբողոնս:  (211 / 28) 

  

ՀՈԼԱՆԻ       - 2 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել  (101 / 23) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն (130 / 23) 

  

ՀՈԼՈՎԱԽՈՒՄԲ           - 1 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ …անհամար երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս 

հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 24) 

  

ՀՈԼՈՎԻՉ      - 1 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք 

յարենաճեմս հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 13) 

  

ՀՈԼՈՎՈՒՄՆ  - 1 
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ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ (207 / 13) 

  

ՀՈԾ      - 3 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ մարդիկ 

(220 / 15) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի  (167 / 27) 

  

ՀՈԾԵԱԼ            - 1 

որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 20) 

  

ՀՈՂ    - 3 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 28) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 
հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն 

ծառայական, եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն 

անդրադարձիլ երկիր:  (241 / 9) 

  

ՀՈՂԱԲԼՈՒՐ   - 1 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, 

կամ հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, (39 / 16) 
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ՀՈՂԱԾԻՆ      - 3 

  նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին 

տիրեմք հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական 

կարգաւորութեամբ  (72 / 3) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ ձագուց 

երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ բառացիս:  (112 / 17) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 21) 

  

ՀՈՂԱԿՈՅՏ       - 1 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս 

(91 / 12) 

  

ՀՈՂԵՂԷՆ     - 2 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 20) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր երեւմանս՝ 

անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն բնութեանս:  (193 / 20) 

  

ՀՈՂՄ - 1 

եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի 

բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին հաւատայ զանձանց 

փրկութիւն:  (148 / 31) 

  

ՀՈՄԱԶԻՆ    - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, բացադրելով 

օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս պերճացելոյն:  (248 / 27) 
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ՀՈՄԱՆՄԱՆ    - 2 

  սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ (91 / 31) 

  որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի 

մէջ հոմանմանիցն երեւի տնկոց:  (105 / 23) 

  

ՀՈՄԱՍԵՌ        - 1 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց (235 / 16) 

  

ՀՈՄԱՍԵՐ        - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք  (72 / 26) 

  

ՀՈՄԱՑԵՂ       - 2 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ 

ազգին հոմացեղ յառաջխաղացումն (41 / 28) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի ատելութեամբ 

զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր նահատակացն սիրոյ 

յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 18) 

  

ՀՈՄԵՐԱՄ       - 1 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն. իջեալ առ 

հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ ծայրալիր 

վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 12) 
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ՀՈՄԵՐՈՍ       - 4 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 15) 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց:  (51 / 14) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, (52 / 33) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  

ՀՈՅԱԿԱՊ          - 5 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 29) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ բոլոր 

թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, (38 / 21) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն 

իւր զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 32) 

եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց 

եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 4) 

  

ՀՈՅԱԿԱՊԵԱԼ    - 1 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ 

տեսանի հոյակապեալ անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ 

ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 30) 
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ՀՈՅԱՆՈՒՆ    - 1 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք (198 / 10) 

  

ՀՈՅԼ - 9 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք անտեսութեան 

եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս արդեօք զյոքունսն 

(77 / 30) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի մասամբք 

բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար առ 

բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 23) 

  ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ երամս 

թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից (167 / 24) 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

  եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 29) 

  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ, որ 

ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի 
հոյլս քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, (31 / 13) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք  (88 / 18) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք անզգամաց:  (128 / 20) 

  

ՀՈՅՍ - 3 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է գիտելի. 

(35 / 4) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 
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  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ 

զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 4) 

  

ՀՈՍԱՆՈՒՏ      - 1 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով բնութիւն, 

եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  

ՀՈՍԱՆՔ         - 3 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց. (218 / 8) 

  զի վայրն հոսանից ունի կարգ(197 / 17) 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ տակառապետէին 

ինձ,  (244 / 12) 

  

ՀՈՍԵԱԼ           - 1 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ յորդաբուխ 

արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով զթշուառական պատահումն 

մեղաց:  (195 / 18) 

  

ՀՈՍԵԼ            - 2 

եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ 

զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն 

գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ 

մատամբ:  (99 / 7) 

  

ՀՈՍԵՄ            - 1 
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  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ եւ վնասակարութեանց, 

որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի 

մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 20) 

  

ՀՈՍԻԼ         - 1 

որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել 

եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  

ՀՈՍՈՒՄՆ      - 2 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 17) 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն 

արիւնոռոգդ հոսմամբ:  (243 / 22) 

  

ՀՈՎԱՆԻ         - 1 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց 

պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  

ՀՈՎԻՏ - 2 

  այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 17) 

զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 10) 

  

ՀՈՎԻՒ           - 2 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն (99 / 28) 
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  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 27) 

  

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ      - 1 

  այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ 

լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք 

մարմնոյ (210 / 2) 

  

ՀՈՏՈՏԵԼԻՔ   - 2 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի խրախճանութիւն 

ճաշակաց… (148 / 4) 

ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն 

հեշտալի հոտոտելեաց, եւ փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն 

տեսանելեաց:  (217 / 24) 

  

ՀՈՐԴԵԱԼ         - 1 

այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 25) 

  

ՀՈՒՂԿԱՀԱՐՈՒ            - 2 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարուսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ 

ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն 

ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ 

վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք 

տեսցէ  (91 / 26) 

  ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս նոցին չարս 

(133 / 29) 
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ՀՈՒՂԿԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  

ՀՈՒՆ - 1 

եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատրաստել ոտից:  (197 / 19) 

  

ՀՈՒՊ  - 6 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն (97 / 19) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան զխոնարհագոյնս 

տարերացն  (108 / 26) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս 

(121 / 28) 

եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ 

անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 13) 

  յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, հաստատ գիտեմ զ  (200 / 4) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն (206 / 4) 

  

ՀՈՒՍԿ  ՅԵՏԻՆ          - 1 

համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի (90 / 14) 

  

ՀՈՒՍԿ ՅԵՏՈՅ  - 1 
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    Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, այլեւ 

քան    զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն գայ ի 

կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

  

ՀՈՒՐ  - 5 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 28) 

այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար զմարդն 

ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 27) 

որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս  (212 / 12) 

  

ՀՈՒՐԲ - 1 

  զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ մղեղակ 

զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 22) 

  

ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր զհպարտութեանն արձակել 

զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք (191 / 31) 

  

ՀՊԻՄ           - 1 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ 

երկրորդս հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 20) 

  

ՀՌԱՉԱԿԵՑԵԱԼ   - 1 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել (35 / 11) 
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ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ     - 1 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս 

իրի հռետորական հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն 

պարմանեացն:  (248 / 1) 

  

ՀՌՉԱԿԱՒՈՐ      - 7 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն 

եւ հռչակաւոր Հոմերոս, (52 / 33) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն 

զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի 

սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ, (201 / 21) 

 պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին 

զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ մեծ 

եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 16) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից աստուածաբանիցն 

(172 / 29) 

եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց 

եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 17) 

  

ՀՌՉԱԿԵԱԼ        - 1 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելիուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 8) 

  

ՀՌՉԱԿԵԼ          - 2 
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  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ կատակերգակիս 

Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ բաղձալի 

արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 28) 

  

ՀՌՉԱԿԵԼԻ      - 15 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր  (35 / 18) 

որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն բարեփառութեանցն 

վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ հռչակելի:  (40 / 17) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 / 28) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ իրք 

ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ յարքունական 

կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, (103 / 30) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ (119 / 20) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն (125 / 29) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 9) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ մեծարել 

զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 
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  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 24) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (38 / 1) 

  արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց 

լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս 

եւ հռչակելիք, (38 / 18) 

  

ՀՌՉԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ       - 1 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 7) 

  

ՀՌՉԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 2 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան 

մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս  (114 / 14) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ բանիւ 

զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  

ՀՌՉԱԿԻՄ       - 3 

  որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (118 / 1) 

Որչափ մեծն ի նոսա Դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք (31 / 21) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն 

համբաւեալ հռչակի ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (183 / 1) 

  



2839 
 

ՀՍԿԱՅԱԶՆ      - 1 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ 

հզօր հսկայազն յիմանալ (191 / 4) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵԱԼ     - 6 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ 

բնաւին հրաժարեալ, անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ 

հրամանատուին հրաժարեալ հեռանայր (154 / 22) 

յոլովիւք ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն 

տաղտկանք հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 2) 

եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 6) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի ժիր 

աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 15) 

եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 5) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵԼ       -5 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 12) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 23) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի 

կենցաղոյս հրաժարել (92 / 4) 

  

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն 

եւ հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 16) 
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իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 30) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՄ      - 1 

  արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն 

փարաւոնի  (98 / 23) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 3 

միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի 

բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք  (53 / 11) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց 

ճշմարտեսցի հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն 

անարգել մեղկութիւն (181 / 21) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ 

կամ հրաժարեցուցանելով:  (44 / 4) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 1 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 29) 

  

ՀՐԱԺԱՐԵՑՈՒՑԵԱԼ       -3 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, միշտ 

լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ գործելով, որ 

ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 15) 

որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն զբղջախոհութեանն, 

այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի 

դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, այնպէս համառօտաբար ըստ 

կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն գոյացութեան 

յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց (139 / 9) 
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  երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն  (187 / 20) 

  

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ            - 3 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ի 

ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի:  (62 / 31) 

առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի 

ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն 

յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս 

հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 14) 

  

ՀՐԱԺԵՇՏ         - 2 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 7) 

  

ՀՐԱՀԱՆԳ        - 9 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին (170 / 5) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի անխակ քաղցրութեամբ 

բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ դիտաւորութիւնն:  (175 / 5) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք (160 / 32) 
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  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ, այլ 

զի արտաքոյ իւրեանցն հալածեսցեն գաւառի 

անընդհատ հրահանգիւք կրթութեամբ:  (115 / 29) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք 

կատարեալ հրահանգիւք՝ դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն զգեստուցն 

խոշորութիւն  (155 / 20) 

ուր անձանձրոյթ երկս առաջի արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ 

զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի 
հրահանգս գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 13) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն 

պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 9) 

  

ՀՐԱՀԱՆԳԵԱԼ  - 5 

վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ (34 / 6) 

  զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց 

յառաջանան նահատակութեամբ  (39 / 9) 

  զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք իմաստութեամբն 

առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ  (69 / 30) 

յինչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 10) 

  

ՀՐԱՀԱՆԳԵԼ   - 2 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ 

բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 2) 
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  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք եւ 

վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ 

խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 6) 

  

ՀՐԱՀԱՆԳԵՄ   - 8 

  եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն 

(100 / 29) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս (115 / 20) 

          Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, (76 / 24) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոք (36 / 4) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս (246 / 8) 

  անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 

այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն բանաւորացս 

վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  

ՀՐԱՄԱՅԵԱԼ    - 4 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզե (74 / 32) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 
հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն 

ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն 

մաքրութիւն:  (171 / 23) 

զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի 

տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 1) 
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ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս 

յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 10) 

  

ՀՐԱՄԱՅԵՄ     - 6 

  եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ լինել:  (102 / 29) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի դէպ՝ 

ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն, եւ 

ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ ձեռին 

գործ:  (192 / 28) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ 

կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  

ՀՐԱՄԱՆ          - 24 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 27) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն 

առնէր, հրաման տալով ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական 

ականցն բազմութիւն  (55 / 6) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր,  (63 / 22) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ  (101 / 3) 
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  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր (240 / 15) 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն ազգս 

յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն (240 / 29) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով 

(122 / 1) 

այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց  (52 / 13) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  բուռն հարից զնորին գործական հրամանաց, եւ կալայց զիս անմեկնելի ի 

բաւականին յուսոյ (241 / 22) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 9) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ 

յորդորագունից հրամանաւ ամենեցունցն արարչի ի վանումն 

հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն ժամանակի:  (178 / 24) 

  որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի 

առնն Աստուծոյ:  (205 / 4) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն  (206 / 12) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 16) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն 

ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ  (198 / 18) 

  զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի 

գործն  (176 / 27) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 3) 

անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս բաժանէին ըստ օրինի 

գեղեցիկն հրամանի   (212 / 20) 
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  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. (224 / 9) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին, խափանելով յիսկզբանն նախ 

զգոռոզ թագաւորին հրամանս, (97 / 28) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 

թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 3) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ 

եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի 

եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 10) 

  

ՀՐԱՄԱՆԱԿԱՆ   - 1 

  ոյք ակնարկելով եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ 

զհաստատութիւն իւրեանց,  (228 / 1) 

  

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ    - 2 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար (80 / 14) 

ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն (83 / 2) 

  

ՀՐԱՄԱՆԱՏՈՒ   - 2 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ 

հաւատարիմ հրամանատուին հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 20) 
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ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ     - 3 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի (178 / 20) 

  զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ 

միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն մարդկան եւ 

յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ իւրաքանչիւր պատուականութեան 

յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 15) 

  

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾԵԱԼ            - 1 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց   (109 / 20) 

  

ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ - 1 

եւ զարմանալի հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 3) 

  

ՀՐԱՇԱԴԻՏԱԿ     - 1 

   բազմազան անուշահոտ բուսակօք զարդարէի 

իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ (244 / 6) 

  

ՀՐԱՇԱԼԻ      - 16 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 29) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 26) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 
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  այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ  (51 / 29) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն դաս:  (55 / 28) 

  եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 17) 

զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, (99 / 12)         

եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 10) 

  եւ պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 32) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն 

զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 5) 

Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ 

իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 27) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս (193 / 7) 

անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն (31 / 26) 

  բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 4) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա 

(112 / 14) 

  

ՀՐԱՇԱԼԻՔ    - 1 

  որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 23) 

  

ՀՐԱՇԱԿԵՐՏ       - 2 



2849 
 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 15) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, 

յորժամ հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց 

ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ 

անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 6) 

  

ՀՐԱՇԱՆԱԼ      - 1 

  համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն (108 / 9) 

  

ՀՐԱՇԱՑԵԱԼ     - 1 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 4) 

  

ՀՐԱՇԱՒՈՐԱԳՈՅՆ      - 1 

  զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ  (240 / 12) 

  

ՀՐԱՇԱՓԱՌ       - 6 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս (113 / 6) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն   մասամբք 

զանբաղդատելի հրաշափառ ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 12) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (123 / 1) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 
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  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 26) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի 
հրաշափառ վիճակս:  (242 / 2) 

  

ՀՐԱՇԱՓԱՌԱԳՈՅՆ       - 7 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել 

նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 22) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 18) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի 

պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս 

արուեստ (233 / 20) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 6) 

  

ՀՐԱՇԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան  (241 / 1) 

  

ՀՐԱՇՔ            - 1 
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  եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս 

կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց 

(198 / 31) 

  

ՀՐԱՊԱՐԱԿ         - 5 

տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի հանդերձ 

խրոխտապա 

նծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 23) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի 

յանցս հրապարակաց հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի 

մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 12) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն 

ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս (147 / 15) 

  զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ 

յօրինելով հրապարակք,  (227 / 3) 

  

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳՈՅԺ         - 2 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր առնել 

եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 27) 

  

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՊԷՍ            - 1 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի 

մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 33) 
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ՀՐԱՊՈՒՐԱՆՔ - 1 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան, վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ ոչ 

յուրուք հրապուրանաց, (83 / 1) 

  

ՀՐԱՊՈՒՐԻՉ  - 1 

  յորժամ հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար 

մտաց ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս, ուստի 

տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 8) 

  

ՀՐԱՏԱՐԱԿԵՄ      - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն (248 / 7) 

  

ՀՐԴԵՀ - 1 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 11) 

  

ՀՐԵՂԷՆ        - 1 

եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 12) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿ- 1 

  Ա որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ 

զպարս հրեշտակացն,  (246 / 17) 
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ՀՐԵՇՏԱԿԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ 

փութապէս հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն 

արշաւանք սովաւ անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին 

յաւէտ:  (176 / 16) 

  

ՀՐԵՇՏԱԿԱՆՄԱՆ           - 1 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 16) 

  

ՀՐԷԱՅ           - 1 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել ձայն՝ 

զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, 

յաղագս իմ էր եեւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ 

հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  

ՀՐԿԻԶՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ 

նորուն հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն 

դիմադարձութեանն,  (48 / 23) 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն 

բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ 

մահս(83 / 34) 

  

ՀՐՁԳՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս ընչիցն 

եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ զբարձրաբերձ շինուածոցն 

տապալմունս…եւ աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ այլոցն 

եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 16) 
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ՀՐՁԻԳ         - 1 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ 

բերիցեն, հրձիգ առնելով զգաւառս նոցա (192 / 19) 

  

ՀՐՃՈՒԱԼԻՑ - 3 

  իսկ ի սմա հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ 

տունկք:  (112 / 27) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց  (190 / 6) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին.  (204 / 21) 

  

ՀՐՃՈՒԱՆՔ    - 4 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել 

սփոփանս հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ 

բանիս զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք  (225 / 32) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց (247 / 27) 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց 

բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 21) 

  

ՀՐՃՈՒԵԱԼ     - 1 

  եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ հրճուեալ   (170 / 20) 

  

ՀՐՃՈՒԵԼ       - 1 
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  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 19) 

  

ՀՐՃՈՒԵԼԻ   - 1 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ  (175 / 30) 

  

ՀՐՃՈՒԵՄ      - 1 

  եւ ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 9) 

  

ՀՐՈՒԱՆԴԱՆ    - 1 

զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս անցանել 

պարիսպ (219 / 7) 

  

ՀՕՏ     - 1 

եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ 

եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից (86 / 18) 

  

  

ՀՕՐԱՆ            - 1 

եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ 

եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից (86 / 17) 

  

  

Ձ           96  (255) 
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ՁԱԳ     - 1 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն 

եւ ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 18) 

  

ՁԱԳԱՍՆՈՅՑ   ԼԻՆԵԼ  - 1 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 

  

ՁԱՂԱՆՔ          - 5 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 18) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 6) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ զպատերազմող 

կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ 

հրապարակագոյժ ձաղանօք թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն(64 / 9) 

  

ՁԱՂՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 3) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ ապա 

ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, 

բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք (142 / 7) 
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ՁԱՅԻՆ/ձայն՞/       - 1 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար բերմամբ 

բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց, եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան 

անկայ սասանմամբ տատանէ. եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս 

վտանգէ, եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ, եւ 

զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց թմբրեցուցանէ, եւ 

այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան աղիտիւք տառապեցուցանէ 

զանձինս բնակչացն:  (148 / 13) 

  

ՁԱՅՆ  - 31 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով 

արձակել ձայն՝ զասացեալսն առ հրէայսն (103 / 15) 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ 

կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն հանել 

բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, (248 / 6) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 31) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն 

լերինք յողորմագին ձայնէ,  (243 / 14) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն 

երթալոյ ձայնի, արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր 

(52 / 27) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան  (241 / 2) 

  թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 29) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ 

յառաջասացն ձայնին  (127 / 16) 
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  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից  (133 / 3) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 21) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ 

վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 1) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ (40 / 5) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 3) 

որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնիւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 14)        

Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական բանից 

պարտս (113 / 15) 

իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ գրաւորականն 

հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն, իբրեւ 

քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 16) 

  յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ իւրումն ստացողի, որ գրեթէ խլացեալ 

ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին եզն, կամ կամակատար 

շանցդ ազգ:  (132 / 25) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս իմոյ 

ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ նուազ ինչ 

եւ մասնաւոր ձայնիւ, (239 / 14) 

  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի բոլոր 

ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 24) 
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  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն անուանել, 

սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք հաստատեցան 

եւ պահին:  (193 / 21) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք (213 / 10) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս 

երգոց  (219 / 28) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 22)          

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն (101 / 32) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով (121 / 30) 

  յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  եւ բերանն զօրէն անասնոց անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 34) 

  յորդորեցից զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս (246 / 34) 

  

ՁԱՅՆԱԿՑԵԱԼ   - 1 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, ի 

վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար, եւ ապա 

զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ 

պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 11) 

  

ՁԱՅՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն 

խառն ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 32) 
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ՁԱՅՆԵԼԻ     - 1 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 22) 

  

ՁԳԵԱԼ - 9 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել  (77 / 10) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ 

երկայն ձգեալ ժամանակաւ, (79 / 21) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 29) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց(160 / 7) 

որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ իսպառ ընդ 

յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 2) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիւսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս (166 / 27) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս, եւ այլք 

զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին  (214 / 9) 

  առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ 

միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ ընդ տնարար շինութեանն 

եւ հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 22) 

  

ՁԳԵԼ  - 3 
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  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս 

կենաց  (75 / 21) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

  եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ 

կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  

ՁԳԵՄ  - 10 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 19) 

եւ համայն յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք (89 / 26) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ 

մեծապէս ձգեսցի յանհասանելիս (119 / 10) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան  (73 / 16) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն  (111 / 5) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 15) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ գոյն, 

որ ի բաղձանս փափագանացն զամենայն ձգէ տեսողացն անձինս:  (121 / 22) 

  այլ գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, եւ զչար գործն 

յաճախէր. եւ էր զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի 

գործս խառնակութեանն. եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ 

սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 13) 

եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի դէմս 

թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն (210 / 13) 

  

ՁԳԻՄ           - 5 

  աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 
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  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ 

այժմ ձգեցաւ, բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն 

որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան 

յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար կարկառելով 

անձին:  (87 / 15) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց արդ 

ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 33) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ պարապին 

մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 17) 

  

ՁԳՈՂ - 1 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 9) 

  

ՁԳՈԻՄՆ      - 1 

  նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն (149 / 1) 

  

ՁԵՌԱԳՈՐԾԱԿԱՆ - 1 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով աստիճան, 

այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 15) 
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ՁԵՌՆ  - 73 /նայել կապակցությունները  և ի ձեռն նախդիրները/ 

 Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական կարծեն հզօր 

ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս 

բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  զոր ընդ ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 3) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ 

հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն 

մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 30) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ 

աջու ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

  զի յարաժամ զօգուտն 

մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն հնազանդեցելոց:  (78 / 32) 

եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր 

աջու ձեռամբն զտիրական գաւազանն (206 / 13) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ ընդ 

անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 7) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 10) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 18) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 6) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ ձգեալ 

զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին (214 / 9) 
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  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 5) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 14) 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ 

զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ 

զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 12) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան, 

եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ այլ եւս ինչ 

աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն 

կատարին ձեռաց:  (117 / 20) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, յորս 

եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 13) 

նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 4) 

  մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն 

հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ 

զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ  (56 / 20) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 9) 

եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն 

Աստուծոյ ձեռին գործ:  (192 / 28) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ ընդ 

անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ (210 / 8) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր  (100 / 32) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ պարապին 

մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին 
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ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 19) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով 

զյաղթող ձեռինն աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 12) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ 

աստուածայինք  (94 / 9) 

եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք,  որգովն ձեռն տալով 

աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս   (206 / 34) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. եւ ինքն 

ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի դէմս 

թշնամւոյն (210//10;  210 / 13) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին ջահս, 

եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 32) 

եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի պատրաստութիւն:  (232 / 13) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյր գործ  (41 / 6) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի ներքոյ 

իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ մենքենայից (56 / 20) 

զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի 

գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով. միշտ զաշխարհագորվութեանցն տանին 

գործ: (58 / 28) 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 18) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ իբր ի 

վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան իմաստից, 

(98 / 2) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի բոլոր 

ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ 

զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 14) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ զնոյն 

վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 5) 
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  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 
ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս  (110 / 7) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս (111 / 8) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի 
ձեռն զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 4) 

զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին արքն:  (115 / 10) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն զեկուցանեն 

գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 32) 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ 

ի պտղածնութիւն  (146 / 14) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 
ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 3) 

եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ 

իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան (189 / 24) 

  որում համանգամայն եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի 
ձեռն, (191 / 17) 

ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին մարգարէի 

բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 34) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ  (210 / 10) 

եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 10) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 
ձեռն արեւելեան ցօղոյ (244 / 7) 
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  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ տակառապետէին 

ինձ, եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան,  (244 / 14) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 6) 

  ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 6) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն անգամ 

տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական սովորութեան 

գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն 

անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին 

մատնեալ ձեռս:  (70 / 11) 

  ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին 

(219 / 26) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազումս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 8) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով ի 
ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել կաճառ՝ ի 

վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 29) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի 
ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 25) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի  (176 / 30) 

  որ ի ձեռս   օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ կամ (189 / 11) 

  յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն 

բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի 

ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 8) 

ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից (241 / 19) 

որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից եւ 

առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով 

անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն   (127 / 19) 
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  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ 

բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 12) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի շահողէն 

յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

այլ ձեռք ի չուանաձգութիւնս աշխատին (150 / 12) 

այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել 

(91 / 9) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի 

բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ 

ընկենոյր մարմինս (91 / 16) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես 

տիրական ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  

ՁԵՌՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ          - 1 

  յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (54 / 1) 

  

ՁԵՌՆԱՄՈՒԽ  - 1 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել, որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ 

(193 / 36) 

  

ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ     - 2 

վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի 

գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 6) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար 

տանջանօք  (131 / 28) 
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ՁԵՌՆԱՐԿԵՄ     - 4 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր 

նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 8) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

յինչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 9) 

  

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ 

յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 13) 

վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ 

այսպիսոյս ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 2) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ (78 / 29) 

  

ՁԵՌՆԸՆՏԵԼ   - 1 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 4) 

  

ՁԵՌՆՏՈՒ        - 4 
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  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու  (62 / 19) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 16) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից 

անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 18) 

  

ՁԵՌՆՏՈՒՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ 

ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6) 

  

ՁԵՐ     - 15 

յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 10) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ 

առաջի ձերոյ լսելութեան  (218 / 17) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ վճարէ, 

(88 / 34) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 25) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 
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դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց 

(204 / 27) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 21) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 11)  

Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն  (84 / 11) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 26)           

Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 13) 

  աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 23) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ 

ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ (82 / 12) 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ ձգեցաւ, 

բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց արդ 

ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 33) 

  

ՁԵՐԲԱԿԱԼ         - 1 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ 

զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 27) 

  

ՁԵՒ     - 38 
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  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել 

նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ 

վայելչութեան ձեւ՝ դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն (170 / 18) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի (175 / 20) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ  (180 / 17) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ եւս 

զզինուորութեան (210 / 1) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 34) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 9) 

  երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն (187 / 19) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս 

ցուցանելով զձեւ արդարութեան:  (215 / 22) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 4) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 12) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս (168 / 5) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն (207 / 8) 

  զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ 

այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 16) 

  ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 16) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 21) 
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  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 14) 

  եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ պաղատանօք 

հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 29) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 7) 

որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 10) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն (119 / 12) 

  զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 11) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ  (126 / 25) 

եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփեալ ձեւով (132 / 10) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի 

մարդկան:  (165 / 10) 

  եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 15) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս (199 / 14) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 21) 
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  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն 

եւ ձեւով մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի 

փքացեալ  (209 / 25) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, 

զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 29) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ ձեւովն:  (127 / 2) 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել 

ամենայն ձեւովք:  (201 / 18) 

  եւ յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

  

ՁԵՒԱՆԱՄ        - 3 

անդէն զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 13) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ (213 / 5) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան,  (203 / 32) 

  

ՁԷԹ   - 1 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ 

զօրացուցիչ ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս 

ատենիցն արիացուցանելով, (181 / 32) 

  

ՁԻ     - 10 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն կամ 

զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ 

զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 
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  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ 

որպէս զձի, տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն, այլում 

զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս (130 / 4) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն 

քան զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 8;  215 / 9) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 5) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս 

ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական 

ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ 

զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 4) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի 
ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 2) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց (33 / 3) 

թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

  

ՁԻԱԶԷՆ      - 1 

այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 6) 

  

ՁԻԱԿԱՆ          - 2 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 6) 
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  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս   (114 / 24) 

  

ՁԻԱՍՏԱՑ         - 1 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն 

ինքեան ձիաստաց կոչեցեալ (134 / 18) 

  

ՁԻԱՎԱՐԵԼ       -2        

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւարելն (160 / 34) 

Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ, զու ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի 

վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ 

նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  

ՁԻԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 27) 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ   (115 / 22) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն  (208 / 30) 

  

ՁԻԹԵՆԻ     - 6 
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  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի 

տունկ՝ ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան 

յիրաւի ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի 

(183 / 7) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն կամ 

զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ 

զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 

  որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի 

առաքինութւն ձիթենոյս, (103 / 30) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր (180 / 4) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 8) 

  

ՁԻՐ   - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն 

առնուլ ձիրս:  (248 / 17) 

  

ՁԻՒՆ           - 1 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի 

վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն  (138 / 1) 

  

ՁԻՒՆԱԹՈՅՐ            - 1 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն (121 / 17) 

  

ՁԿՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 
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  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 17) 

  

ՁՄԵՌԱՅԻՆ   - 2 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն (112 / 30) 

որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 22) 

  

ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ           - 4 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 8) 

  զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս, եթէ սաղարթաթափ լեալ 

զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 17) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում յաճախեալ 

սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք 

ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ 

դառնաշունչ ձմերայնոյ սառամանեաց:  (234 / 27) 

  

ՁՈՒԿ   - 1 

եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս 

նոցա:  (149 / 21) 

  

ՁՐՁԵՄ           - 1 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 22) 
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Ղ           3  (3) 

  

ՂԱՄԲԱՐ   - 1 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր 

զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 8) 

  

ՂՈՒՂԵԼ         - 1 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել, 

յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ պառակտեալք 

այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի  (214 / 27) 

  

ՂԵՒԻ - 1 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն 

տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 19) 

  

Ճ           133  (272) 

  

ՃԱԽԱՆՈՑ        - 1 

որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ ճախանոցօք եւ 

ազգի ազգի կտտանօք (131 / 31) 

  

ՃԱԽՐԵՄ          - 1 



2880 
 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 11) 

  

ՃԱԿԱՃԱՆ          - 1 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 2) 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  

ՃԱԿԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ 

վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 6) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ 

վարեցաւ ճակաճանութիւն ակ:  (73 / 32) 

  

ՃԱԿԱՏ    - 3 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 15) 

եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ 

զմահ  (147 / 26) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ ոչ 

գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն զախոյանս, 

(150 / 26) 

  

ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ       - 1 

  որով յարդարեալ կատարին խառնմունք ճակատամարտիցն:  (161 / 2) 



2881 
 

  

ՃԱՀ     - 7 

զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս անցանել 

պարիսպ (219 / 7) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն (176 / 31) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ հանդերձ 

անբաւացեալ զօրու  (205 / 26) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի 
ճահ խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն.  (210 / 11) 

  

ՃԱՀԱԳՈՅՆ     - 1 

  միթէ ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի (136 / 29) 

  

ՃԱՂՃԱԽՈՒՏ    - 1 

խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 
ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  

ՃԱՅԹԵՄ         - 1 
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  հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ 

խրախութեամբ (220 / 23) 

  

ՃԱՅԹԻՒՆ    - 1 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն 

գոչմամբ ճայթիւն հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի յընդոստումն երկիւղի 

անձեռնընտելիցն առնել 

  

ՃԱՅԹՈՒՄՆ   - 1 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն զօրութիւն 

յաղթութեան (210 / 16) 

  

ՃԱՆԱՉԵԼ         - 12 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 26) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ խոնարհութեամբ:  (48 / 31) 

  ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք զիւր ինքեան անկ, եւ ի 

նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ (54 / 12) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 22) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ 

նախահոգակն ծնողի, որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ 

սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 6) 

  եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 5) 

  Զոյց միանգամայն  համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս (178 / 34) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն (197 / 30) 
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  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. (223 / 27) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ 

(189 / 32) 

  

ՃԱՆԱՉԵՄ        -23 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան 

զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 11) 

եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր,  (209 / 27) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի, զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ 

եւ երիվարացն կազմոութեամբ իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ 

զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, այլ զհակառակն պարտութեան 

եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 18) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ զոր 

ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 5) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց  (77 / 27) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ (120 / 33) 

  բոլորեցուն ճանաչի լսողաց (128 / 16) 

  այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ ճանաչի միայն զապագովութեանցն 

հարազատաբար հարկանել սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 
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  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  եւ այնպէս իբր ընտանի եւ կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի  (137 / 11) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի 

եւս ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն(137 / 28) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի տեղւոջ:  (140 / 1) 

վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի, (140 / 16) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ եթէ 

եւս չարագոյն:  (141 / 18) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ ամենայն 

ումեք (159 / 25) 

  սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 22) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն եւ 

առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 12) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ 

յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն (104 / 22) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն 

յայտնեալ ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 11) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան հանդերձ 

կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 19) 

  ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 14) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐԱՀ     - 23 

  եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն 

եւ զերեւելի ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, 

նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 17) 

եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն ճանապարհ:  (65 / 18) 



2885 
 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 6) 

  եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն (149 / 4) 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 25) 

  զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ (189 / 7) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ 

զտեղի ճանապարհ արարից  (198 / 26) 

  եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ (206 / 18) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր եւ 

յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ  (239 / 10) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս 

անըստգտանելի ճանապարհաց,  (161 / 7) 

յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ 

երկարաձիգ ճանապարհաց աշխատէ զմարմինս (237 / 8) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի  (234 / 17) 

  իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ զմիմեանց 

դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 6) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 25) 

  եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ 

կատարի:  (195 / 6) 
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  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատրաստել ոտից:  (197 / 20) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ յաւէտ 

ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան իմն 

արժանաւորս կարգի:  (199 / 32) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան գեր 

ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով  (213 / 3) 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ 

գնալ ճանապարհս(33 / 9) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան (154 / 4) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ - 2 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, եւ ոչ 

զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 21) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 22) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԵԱԼ       - 1 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի մատանւոյն  (65 / 33) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԵԼ        - 9 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել (171 / 4) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ 
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հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն 

բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 13) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց 

ծովու ճանապարհորդել (227 / 10) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ 

ծով ճանապարհորդել»:  (237 / 21) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի 

ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 
ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել (206 / 28) 

եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 10) 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի 

ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ 

մկանացն ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն 

հասանէ շահից:  (57 / 10) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԵՄ        - 3 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր արուեստիցն, 

այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն ամենայնիւ վարին 

արուեստիւք  (236 / 21) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական 

մասանց ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ 

լսողաց հանդիսանալ:  (114 / 18) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք յերկրի, 

եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս…  (236 / 15) 

  

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ        - 5 
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  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց (69 / 2) 

   …եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ 

զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն 

խրախութեան, նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 16) 

  եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ զնայ 

տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ 

հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 26) 

տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման  (236 / 10) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար 

փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն 

ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 25) 

  

ՃԱՇ     - 1 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի յարդարեալսն համայն 

ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 

  

ՃԱՇԱԿ   - 3 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, (148 / 5) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն 

հազեղութեան, ճաշակօք (240 / 26) 

  

ՃԱՇԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 2 
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  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի 

խրախական ճաշակաւորութիւն՝ օգտեցուցանեն:  (141 / 23) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին 

զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 17) 

  

ՃԱՇԱԿԵԱԼ         - 1 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 20) 

  

ՃԱՇԱԿԵԼ          - 2 

  առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն  (228 / 20) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի 

ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն 

յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 21) 

  

ՃԱՇԱԿԵՄ          - 2 

այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն  (240 / 7) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն 

մահուն ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 25) 

  

ՃԱՇԱԿՈՂ         - 5 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարեկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 28) 
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  եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի 

կատարածի:  (142 / 4) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 24) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 17) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ 

գունով զճաշակողսն ապրեցուցանեն  (141 / 22) 

  

ՃԱՇԱԿՈՒՄՆ    - 5 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ անձնիշխան 

կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, լինելով 

աստուածանման:  (187 / 6) 

  երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել 

ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 10) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ (178 / 17) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս տեսանէք իսկ ի 

վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 19) 

  

ՃԱՌ     - 3 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ 

պատմէ ճառ, (61 / 6) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ իւրաքանչիւրն 

զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 
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որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

  

ՃԱՌԱԳԱՅԹ       - 5 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ 

բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս (193 / 4) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն (166 / 3) 

միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

  բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր որոգայթք յարձակին, 

(156 / 26) 

  յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 8) 

  

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՐՁԱԿ          - 1 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 20) 

  

ՃԱՌԵԼ   - 3 

կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն 

է ճառել բանիւս:  (51 / 21) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան  (208 / 20) 

եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ մերկ 

մնացի:  (241 / 4) 

  

ՃԱՌԵՄ - 1 
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  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի 

սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 1) 

  

ՃԱՌԵՑԵԱԼ        - 1 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 5) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում 

անգամ ճառեցեալքն երկրագործքն (163 / 20) 

  

ՃԱՌԻՄ          - 1 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց քննելոյ 

ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 4) 

  

ՃԱՐԱԿԵԼ           - 1 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ 

քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն (212 / 9) 

  

ՃԱՐՏԱՍԱՆ        - 8 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ մեծարել 

զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք 

բազմագոյն ճարտասանացն երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ 

խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 17) 
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զնոսա ի յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ 

առաւել եւ բաւական գիտութեամբ (80 / 15) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն ծանիցէ 

հանդէսս:  (48 / 13) 

  զճարտասանացն ոգեմ արհեստ ի մանկութեն (81 / 1) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան 

արուեստ:  (154 / 1) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, (58 / 13) 

  

ՃԱՐՏԱՍԱՆԵԼ    - 1 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ 

արհեստապէս ճարտասանելով իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն 

հոգեպատումս (247 / 17) 

  

ՃԱՐՏԱՍԱՆԵԼԻ            - 2 

  Պարզքն՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է»:  (221 / 19) 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  

ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն 

արհեստից՝ ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 12) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ 

այլք ճարտասանութիւն, կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 28) 

  

ՃԱՐՏԱՐԱԲԱՆ      - 1 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի, եւ 

զիմաստասէր ճարտարաբան (113 / 19) 



2894 
 

  

ՃԱՐՏԱՐԱԳՈՅՆ - 2 

  զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ ոչ 

չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս 

կրթարանիս ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 5) 

  

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ       - 1 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի գութ 

զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  

ՃԵՄԱՐԱՆ        - 1 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 16) 

  

ՃԵՊ     - 2 

  եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք հատուցին 

տուգանս:  (82 / 14) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն   (162 / 1) 

  

ՃԵՊԵԱԼ           - 4 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 7) 

  եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս  (114 / 24) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 
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  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել (171 / 3) 

  

ՃԵՊԵԼ - 2 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, որպէս 

թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր, որովք զներումն թերեւս 

առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն անդրէն 

փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ փութով, 

ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 28) 

  

ՃԵՊԻՄ          - 3 

  եւ զինեալք վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ (89 / 9) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 10) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն 

առաւել կելոյ:  (32 / 5) 

  

ՃՂՃՄԵԼ       - 1 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 8) 

  

ՃՄԼԵԱԼ         - 1 

  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 26) 

  

ՃՆՇԵԱԼ         - 1 
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ճնշեալ ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ ձիթոյն բնութիւն օծեալ 

մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս  (181 / 32) 

  

ՃՇԳՐԻՏ        - 1 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ 

զբովանդակն ճշգրտիւ պատմել գործ (96 / 17) 

  

ՃՇԳՐՏԱԳՈՅՆ - 1 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն 

նմանութիւն  (211 / 8) 

  

ՃՇԳՐՏԱՀԱՆ    - 2 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ եւս 

զզինուորութեան (209 / 34) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, որ 

շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի (220 / 9) 

  

ՃՇԳՐՏԱՊԷՍ   - 2 

եւ ոչ սուղ ինչ այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի 

զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ 

ամենազանս:  (32 / 13) 

  զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 14) 

  

ՃՇԳՐՏԵԱԼ       - 1 

  իմանամ վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 14) 
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ՃՇԳՐՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի նոսին 

անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

  

ՃՇՄԱՐԻՏ      - 25 

արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ 

վայելչութեան աւարտ:  (47 / 27) 

  ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց (52 / 13) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ իրք 

ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ 

հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 4) 

իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել 

առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն 

առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 4) 

  նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ 

աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով 

զհրամանն կատարելով, մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել 

պարենիցն:  (121 / 30) 

  այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ 

զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, 

ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն(139 / 28) 

  եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի 

կատարածի:  (142 / 3) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ եկեսցեն 

ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալք՝ երիցս երանելի 

հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու մարգարէից մեծն 

Հեղիաս:  (154 / 8) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ 

ընծայեցին ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ (159 / 16) 
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  Զոյց միանգամայն համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ 

ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն   (193 / 25) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն (206 / 12) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել 

քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 3) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն, եւ 

զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ պատմական 

բանիւս:  (211 / 8) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 13) 

  այլ ի ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ 

շինութեան աշխարհի:  (159 / 31) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց 

մարդկան:  (183 / 20) 

  եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ առաջի անկեալ 

կատարի:  (195 / 6) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ կամ 

բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ 

զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, 

(32 / 24) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 10) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ 

մասամբ զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել  (94 / 5) 
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ՃՇՄԱՐՏԱԲԱՆ    - 1 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ 

հռչակի ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (183 / 1) 

  

ՃՇՄԱՐՏԱԳՈՅՆ          - 1 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  

ՃՇՄԱՐՏԱՊԷՍ - 19 

  բայց ճշմարտապէս ասել (39 / 17) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան 

զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 25) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է եղկելիս 

(50 / 14) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

վասն որորյ բոլորճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա որու՞մ եւս արդեօք 

մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք ժամանակ (89 / 12)    

Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ  (92 / 27) 

վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր (97 / 33) 

  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ ենն 

նոցա բարեկամք:  (117 / 33) 

եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի 

մարդկան:  (165 / 9) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ եւ 
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մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել 

զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 31) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս (186 / 21) 

  եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ 

ձեռին գործ:  (192 / 27) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն 

եւ ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 3) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն,  (203 / 25) 

զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց 

(213 / 30) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն  (218 / 6) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն ե (230 / 31) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս 

եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 9) 

  

ՃՇՄԱՐՏԱՔՆԻՆ        - 1 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ 

դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան  (240 / 28) 

  

ՃՇՄԱՐՏԵԱԼ     - 1 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից աստուածաբանիցնէ, 

բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (172 / 31) 

  

ՃՇՄԱՐՏԵՄ      - 3 
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  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն 

օգնականաց ճշմարտեսցի հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ 

ցանկութեանցն անարգել մեղկութիւն (181 / 21) 

  Բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխիւ զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 15) 

բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ 

(195 / 15) 

  

ՃՇՄԱՐՏԻՒ    - 4 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք (126 / 23) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն (160 / 19) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք 

(227 / 28) 

  

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ      -22 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, 

այլ ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 23) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 16) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի իջուցանել 

ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 14) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 
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առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 10) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն (218 / 22) 

  որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն (228 / 19) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի 

գիտութիւն ճշմարտութեան:  (194 / 20) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի 
ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, 

առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն ընկալցի 

մրցանակ:  (63 / 7) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ եւ 

անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել քան 

եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 14) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 
ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն 

ինչի ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

որ ամենեւին զատեալ ճշմարտութենէն, եւ առիթ ամբարշտութեան 

մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 10) 

   որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 3) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն (101 / 32) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 4) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու լինելով՝ 

յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն (194 / 6) 

բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ 

մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 
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  անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն (114 / 4) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական (143 / 4) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի վեր 

քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 6) 

  

ՃՈԽ    - 1 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 24) 

  

ՃՈԽԱԳՈՅՆ    - 1 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ի 

վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց 

ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն 

ընկալեալ:  (120 / 12) 

  

ՃՈԽՈՒԹԻՒՆ           - 18 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ 

կենաց.  (118 / 3) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, 

մեծանուն ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ 

առաւելահրաշ իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 30) 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս (173 / 3) 
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  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ռյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 31) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 15) 

  արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 14) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս 

անպատիւ ճոխութեան, (82 / 32) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի մեծութեանն 

զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 18) 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք խինին 

փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 10) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ 

մեծանուն ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 

սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ 

բարեզարդ ճոխութեան (233 / 10) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 24) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ,  (88 / 34) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն 

կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 19) 

  եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 10) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ 

հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան (147 / 15) 
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այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 24) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ 

յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 18) 

  

ՃՈՂՈՊՐԵԼ    - 2 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 11) 

  աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 16) 

  

ՃՈՂՈՊՐԵԼԻ            - 1 

  եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս 

զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 14) 

  

ՃՈՂՈՊՐՈՒՄՆ          - 1 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին 

եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 2) 

  

ՃՈՌՈՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

որք ի դորայն յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 7) 

  

ՃՐԱԳ   - 1 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 
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ՃՐՃԻ՞         - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել մարդօրէն 

զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ 

սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ 

ի թունաւոր ճրճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 18) 

  

Մ           647  (2373) 

  

ՄԱԴԻԱՄ          - 2 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն առնել 

փութանակի:  (99 / 32) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարա  (100 / 25) 

  

ՄԱԴԻԱՆԱՑԻ  - 4 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի գիշերամարտութեանն 

գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 12) 

  եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել 

ջուր խաշանցն:  (99 / 29) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ 

միայն զմադիանացւոցն ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն 

եկելոց ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, եւ 

զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել անվայելչական 

պատմութիւն:  (211 / 20) 

  

ՄԱԼԵԱԼ           - 1 

  որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ 

լինելով՝ մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 25) 
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ՄԱԽԱՂ - 1 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ ընդ 

անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 7;210 / 9) 

  

ՄԱԽԱՆՔ          - 7 

  ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 

  եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 11) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց, ոյք 

պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման 

չարեաց:  (190 / 7) 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 11) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 18) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 9) 

  յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ  (242 / 33) 

  

ՄԱԾԵԱԼ - 1 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց 

եւ այլոց խաշանց (211 / 14) 

  

ՄԱԾՈՒԱԾ            - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս (91 / 14) 
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ՄԱԿԱԾԵՄ            - 2 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 13) 

  

ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻ   - 1 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 25) 

  

ՄԱՀ     - 65 

  ակամայ անգիտութեամբ գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն (77 / 18) 

  որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ սահման:  (87 / 26) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ յառաւել 

փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 12;102 / 13) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր քան 

զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն  (151 / 30) 

  զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի 
մահ յուղարկելով:  (128 / 29) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 29) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն 

նկարէ զմահ, ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 27) 

  բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ 

զինուորականն:  (152 / 4) 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն 
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բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ 

լցեալ մահս (84 / 1) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  վասն զի տարաժամ մահս մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ 

հասուցանելով՝ յոյժ յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին 

տրտմութեան»:  (225 / 23) 

վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 32) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ 

անզգայացեալ քարանալ  (61 / 13) 

  որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ 

փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ  (77 / 15) 

  այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն 

չարաչար մահու վախճանն (78 / 9) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու սպանանել 

գոյր զդա հնար (82 / 21) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն 

սպանանել մահու, (82 / 24) 

զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 10) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ բեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 2) 
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  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի զդա 

ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն 

է մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 26) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին ձեւով 

եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 11) 

  զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ 

զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ նուիրաց 

եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս 

վատթար մահու, (191 / 23) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 24) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի մահուանն 

եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս մարդկան»:  (235 / 33) 

եւ վտանգէ մահու յատուկ ասատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան առանձինն 

զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու (244 / 23) 

  եւ ստուերք մահու ժամանեցին ինձ (246 / 21) 

  եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 2) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս 

վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 26) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ 

մրցումն՝   (224 / 18) 
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  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի զարհուրեալ 

համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն 

պտուղ:  (79 / 1) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ այնոքիւք 

զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին 

վատթարագոյն մահուամբ (128 / 28) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս 

չարաչար մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր 

(129 / 16) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ  (158 / 34) 

  զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 29) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի 
մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 4) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ 

զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 33) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի 

վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար այլանդակութեամբն 

աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն 

պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի 
մահուանն:  (129 / 28) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 21) 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն եզոյն 

ուրուք ի նոցանէ(42 / 29) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն ճաշակեն 

աղէտոս:  (49 / 25) 
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  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ 

լինէր մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 3) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս  (82 / 13) 

ոյց եւ վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 21) 

որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն 

մեռելոտի անասնոց:  (151 / 27) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա ոչ 

ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի զինուք 

զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ 

զսովաւ զինուորականն:  (152 / 2;  152 / 4) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 
մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին, եւ ի 
մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց (151 / 23;  151 / 25) 

  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն 

գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 16) 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 35) 

  անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 19) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ 

կատարած զմահուն հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն 

եւ գործով կատարող, ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 6) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, եւ 

մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 13) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն,  (118 / 10) 
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  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք 

եւ մահք տարաժամք (226 / 17) 

  

ՄԱՀԱԲԵՐ          - 2 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք անզգամաց:  (128 / 20) 

համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  

ՄԱՀԱԴԵՂ         - 1 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն (142 / 2) 

  

ՄԱՀԱԿԱՆԱՑՈՒ  - 1 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին 

զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 16) 

  

ՄԱՀԱՀՐԱՒԷՐ - 1 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  

ՄԱՀԱՇՈՒՆՉ   - 3 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց 

եւ մահաշունչ ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս  (151 / 11) 
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  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 

  

ՄԱՀԱՉԱՓ         - 1 

որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ 

յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  

ՄԱՀԱՊԱՐՏ        - 1 

  եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ չարութեամբն 

է կեցեալ:  (69 / 23) 

  

ՄԱՀԱՍԱՀՄԱՆ - 1 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  

ՄԱՀԱՑՈՒ        - 6 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի 

ազգի մահացու զէնս. (86 / 7) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 16) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր 

սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք եղեալ 

գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 21) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ի 

ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի:  (62 / 32) 

  Եւ ձեզ ի մահացու եւ յանմահ բանաւորաց  տանել զարդարադատութեան 

մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:(79 / 13) 
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  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով ի 

ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս (84 / 29) 

  

ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒ   - 1 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց 

պատահեաց մահկանացու բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն  (75 / 27) 

  

ՄԱՀՈՒՉԱՓ      - 1 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ 

մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին 

անձին, առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 5) 

  

ՄԱՂԱՍ - 1 

որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն յուզմունս. 

(166 / 29) 

  

ՄԱՂԹԵԼ         - 1 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն (190 / 22) 

  

ՄԱՂԹԵՄ         - 1 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից  (241 / 18) 

  

ՄԱՅՐ  - 5 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ 

անմաքուրս՝ մայր ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ 

վախճանի:  (135 / 1) 
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  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց 

ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի 

հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս ամենեցուն երկիր 

(112 / 21) 

   զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց (83 / 32) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ 

իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 7) 

  

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ  - 7 

  որ է արդարեւ մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ 

բարութեան:  (48 / 33) 

  այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ 

եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի  (140 / 32) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան եւ 

աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 8) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ այլոցն 

եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, (225 / 10) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի 

խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի 

պատերազմականին՝ արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 8) 

ուր իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա 

Սպարտայ:  (39 / 6) 
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ՄԱՅՐԵՆԻ      - 1 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն 

անդաստանի յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի փշաբերութեանն 

չարութիւն:  (125 / 27) 

  

ՄԱՅՐԻ          - 1 

  վասն զի անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ 

քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ 

այնպէս ապալեր եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի 

յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 9) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ       - 78 

  բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան արժանաւոր 

համարելի է (33 / 27) 

որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ ի 

կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով 

քաջուժեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ 

գահ:  (36 / 10) 

   եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջե (37 / 11) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս եւ 

անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ 

գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ 

միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 11) 

  թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք 

զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք 

զվերջին մանաւանդ կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ նովիմբ անկարօտ 

բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 3) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 15) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս  (50 / 33) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ 

երկասիրութեամբ  (54 / 13) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն դաս:  (55 / 28) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, (61 / 5) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր  (62 / 3) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 9) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել 

եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 10) 

եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ լինելով, 

խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր առնոյր  (66 / 32) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց (69 / 18) 

  բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն, եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն 

խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս նսեհ:  (69 / 32) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար իրօքս այսոքիւք (71 / 20) 
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  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 7) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց  (77 / 17) 

  եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք  (80 / 17) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 8) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք 

ուռճացեալ  (83 / 12) 

եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէ (83 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

(84 / 9) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն (85 / 21) 

այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս արանց, եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ 

խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 5) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 7) 

այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ  (89 / 3) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ 

առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 1) 
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  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ հասակիդ 

խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ աղջամղջինն վկայէ 

ժամանակ:  (92 / 17) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասե (94 / 5) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ 

որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով (100 / 15) 

  Եւ մանաւանդ զի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6)      

բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ 

խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 24) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել յաղագս 

կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ զխաղաղութեանցն 

որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

եւ յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց 

եւ մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս (117 / 14) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին (117 / 23) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք 

լինելով մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս, յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն 

յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 26) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 17) 

զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ 

չարացելոց մարդկան:  (131 / 11) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս  (131 / 21) 
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  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, 

եւ մանաւանդ եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 3) 

  Եւ ամենեքեան օրինկք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր 

առնեն, մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն (153 / 20) 

  եւ մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 16) 

   մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական 

լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 10) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ 

ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ 

երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 2) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել ի 

փութալիսն, միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ 

ամենայն ումեք, մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի բարեօք 

զուարճացելոցն:  (159 / 26) 

  մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար 

դրակցութեամբն   (164 / 23) 

  զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (171 / 1) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 21) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր աւանդ:  (180 / 12) 

. եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ սքանչելագունիս 

կարգեցելոց (186 / 5) 

  մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ անձնիշխան կամօքն 

ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն (187 / 7) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի դէպ՝ 

ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 25) 
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  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ 

կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 16) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն եւս 

զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. (195 / 25) 

  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն 

հանգամանք, մանաւանդ գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ 

ի լրոյ պատմութեան անջինջ մատենագրութեանն (211 / 4) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 5) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի, մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր 

երագութիւնն եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի 

զարմացման եղեալ՝ ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 4) 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է մանաւանդ՝ քան 

իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան 

ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 9) 

եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս որդէծնութեան 

վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 10) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից (225 / 13) 

մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ 

ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 33) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 18) 



2923 
 

  եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 28) 

  բայց եւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, 

(234 / 12) 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց անյաչաղ տակառապետէին 

ինձ, եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան, որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ 

մեծարգին ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 12) 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԵԹԷ  - տե՛ս ՄԱՆԱՒԱՆԴ գլխաբառի տակ 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԶԻ  - տե՛ս ՄԱՆԱՒԱՆԴ գլխաբառի տակ       

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԹԷ  - տե՛ս ՄԱՆԱՒԱՆԴ գլխաբառի տակ 

  

ՄԱՆԱՒԱՆԴ  ՈՐ  - տե՛ս ՄԱՆԱՒԱՆԴ գլխաբառի տակ 

  

ՄԱՆԵԱԿԱՁԵՒ     - 1 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ գոյն 

(121 / 21) 

  

ՄԱՆԿԱԳՈՅՆ    - 2 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս (192 / 13) 

  

ՄԱՆԿԱԾՈՒ         - 3 
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  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածու կողմն 

միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. Դիոգինէս 

համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր 

այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

  

ՄԱՆԿԱՍՆՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան 

(117 / 17) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք 

եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 18) 

  

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ       - 1 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն 

երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ անպիտանք ի 

բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 20) 

  

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեամբ, զճարտասանացն ոգեմ 

արհեստ ի մանկութենէ, (81 / 2) 

զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ զաշխարհականսս. (195 / 29) 

  

ՄԱՆՈՒԱԾ          - 1 
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  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ եւ 

ձեւոյ:  (185 / 16) 

  

ՄԱՆՈՒԿ           - 31 

  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ ծնողացն 

աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 10) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 10) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ գրեթէ 

անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն (96 / 31) 

  յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս (234 / 13) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց 

պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց 

հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 21) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 20) 

երբեմն աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն(97 / 30) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ, բայց մանաւանդ մանկունք թագաւորացն  (69 / 32) 

  որ յատուկ նմա եւեթ պարապին մանկունք (115 / 16) 

  զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են խարազնագոյնք 

(118 / 24) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք ոմանք 

երկրագործացն մանկունք:  (160 / 24) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ բազմախումբ 

մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր 

յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 2) 
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  որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք ուրախալից 

շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի տածելի 

պատրաստականք:  (174 / 22) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 7) 

  եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց մեծափարթամ շինութիւն 

եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց քաջատածութիւն եւ առ միմեանս 

սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ 

վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր 

բարեդիպութիւնք, որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ 

զազգս:  (72 / 22) 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց (83 / 33) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն 

գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 24) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց  (224 / 20) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ 

մահս մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ 

մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց 

եւ զմանկանց անտածութիւն (74 / 25) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն (42 / 16) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն 

ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ (93 / 18) 
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  վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի (227 / 26) 

որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ 

իւրոցն մանկանցն ամենայնիւ զետեղ պահէ  (232 / 2) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն (233 / 3) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ կամ 

բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն երեւի՝ 

զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս 

(32 / 23) 

համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ (209 / 32) 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանկունց /բնագրում 

մանունց/  տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

  

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԱԲԱՐ         - 2 

  սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 23) 

  

ՄԱՆՐԱՔՆԻՆ            - 1 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ թուի 

թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 23) 

  

ՄԱՇԵՄ            - 1 
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  որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ 

մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով  (213 / 3) 

  

ՄԱՇԿԵԱԿ            - 1 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ (158 / 1) 

  

ՄԱՌԱԽՈՒՂ      - 2 

  միթէ ըստ ճահագունին ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն 

սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ 

զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս 

աճեցումնս (136 / 30) 

  եւ է երբեմն բնաւորականաւն անդէն յանկարծակի 

պարփակեալ մառախղով  (137 / 12) 

  

ՄԱՍՆ  - 59 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել զապագովութեանցն 

բամբասանս (63 / 4) 

եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասց  (86 / 29) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց եթէ 

միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ 

յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 7) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ զի 

ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, այլեւ 

զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 26) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 21) 
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  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ 

խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան, ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ 

խառնուածոյ պատշաճի հմտանալն:  (171 / 13) 

  

եւ ոչ այլուստ ուստեք յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ 

ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն 

լրումն:  (186 / 28) 

  եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 6) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել մահու, 

(82 / 24) 

եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք (103 / 6) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 31) 

              Եւ արդ զի այնպէս ամենայն մասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս (113 / 11) 

Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ 

դնի մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ 

անծանօթաբար առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս 

ստացողաց:  (132 / 21) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած 

բոլոր մասամբք խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի 

անմտութեամբ եւ մոլեկան վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ 

անարի (134 / 30) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ (152 / 1) 

  ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել (88 / 16) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, որ 

մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս 

ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի  (96 / 5) 
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  յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ 

յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ (99 / 15) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա 

գովելեացն մասանց  103 / 31) 

որ թէպէտ եւ ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, 

յայլոց եւս ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ 

ներբողական մասանց ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի 

հմուտ լսողաց հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  եւ լի բոլոր մասանց հաւասարութեամբ. եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին 

բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 2) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն:  (138 / 22) 

  եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից 

ապագովել ի բնաւ մասանց:  (148 / 2) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 27) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ 

զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 23) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց 

բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 10) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն տգեղութեան:  (143 / 34) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 7) 

  

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն առնել 

փութանակի:  (99 / 31) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ (104 / 11) 
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  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին. եւ համայն պարզաբար 

իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն չարութեանց ի 

կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 33) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան վկայեալս 

զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 17) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի կենացն 

կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս հասանէր 

ամս (102 / 3) 

  ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 28) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 16) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ 

ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 24) 

  թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն վասն 

բարետոհմութեանն (188 / 7) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն սոցին 

չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ քան 

զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 29) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել 

(228 / 11) 

  որ հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է 

մահու (235 / 33) 
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  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս  (135 / 32) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 6) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն 

զառաքինութեան մասունս, (100 / 2) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս 

գոյիցն  (108 / 15) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ եւ 

զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ 

երիս մասունս վատթարութեան (144 / 20) 

  որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս 

եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ (240 / 12) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 5) 

  յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն 

աշխարհիս մասունք՝ եկեալ  (136 / 15) 

  մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, (144 / 32) 
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ՄԱՍՆԱՒՈՐ      - 8 

զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 31) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 1) 

  ոչ նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 13) 

  մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ 

մերձաւորն նիւթելով (195 / 3) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն, ոմանք մասնաւորին, եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով 

սկիզբն ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 6) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան  (86 / 12) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք (154 / 8) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 

  

ՄԱՍՆԱՒՈՐԵԱԼ - 1 

  նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ  (121 / 29) 

  

ՄԱՍՆԵԱԼ         - 1 

  զի ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 12) 

  

ՄԱՍՆԻԿ         - 1 
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եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս 

(82 / 13) 

  

ՄԱՏԱԿԱԽԱԶ        - 1 

«ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի իւրոյ 

վրնջելով»:  (133 / 17) 

  

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ         - 1 

  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց 

բարութեանց մատակարար:  (47 / 25) 

  

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼ     - 3 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 28) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց  (115 / 31) 

  եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի 

զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, (164 / 26) 

  

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵՄ/ԻՄ/         -8 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ 

պաշտեցեալ մատակարարէ խնամս  (85 / 18) 

  որ զամենայն բարութիւնս մատակարարէ յաշխարհ  (109 / 28) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի 

մարդկան:  (165 / 9) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ  (167 / 18) 

  և անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 9) 
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  ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք պէտս 

հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 19) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող անիրաւութեանց 

զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 5) 

  զի յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 31) 

  

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ    - 5 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 18) 

  բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի 

յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 19) 

  այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն ստացողի եւ ոչ 

սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ խոնարհութիւն (52 / 10) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան 

բախտի մատակարարութիւն  (112 / 12) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել 

զուգահաւասար մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 17) 

  

ՄԱՏԱՂ  - 1 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն իսկ 

անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 29) 

  

ՄԱՏԱՂՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գեղեցկանան (170 / 18) 
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ՄԱՏԱՆԻ          - 2 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 27) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի 
մատանւոյն  ծանուցեալ առ  ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ և յայնմանէ 

ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:(65 / 33) 

  

ՄԱՏԵԱՆ - 4 

եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 13) 

  գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 14) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատենից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին ժամանակի 

ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 11) 

զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր 

անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 5) 

Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ գեղեցիկ 

մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ ամենահրաշ պանծալի՝ 

որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն հանապազ:  (38 / 7) 

  

ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ   - 3 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 8) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն, (211 / 5) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց (204 / 32) 
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ՄԱՏՆ    - 3 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն 

աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 9) 

եւ առընթեր բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 24) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն (65 / 23) 

  

ՄԱՏՆԵԱԼ          - 5 

իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն 

եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 11) 

  եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25) 

  որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի ծառայութիւն, (188 / 28) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 

պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի վերայ 

(210 / 23) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում յիշատակէր 

քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ 

զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 18) 

  

ՄԱՏՆԵԼ           - 2 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, զի թէ եղիցի ծովակուր 

ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն վատնումն, սակայն 

կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան:  (197 / 8) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս (194 / 1) 

  

ՄԱՏՆԵՄ           - 1 
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  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 18) 

  

ՄԱՏՆԻՄ        - 1 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ եւ յիւրեանցն 

իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ 

զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (40 / 1) 

  

ՄԱՏՆԻՉ         - 1 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան աստիճան, 

եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ՝ 

անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 16) 

  

ՄԱՏՆՈՂ          - 1 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին 

լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 8) 

  

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ   - 17 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ եւ 

ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 11) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ 

բոլորիս մատուցանել,  (75 / 7) 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած կենաց 

օգնութիւն  (79 / 12) 

  եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն   (141 / 4) 

  զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 3) 
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  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 17) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն  (166 / 2) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան եւ 

լուացման մեղացն:  (178 / 8) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 27) 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի 

եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 30) 

բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն (217 / 4) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց (76 / 19) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ 

զխայրեացն մատուցանելով ընդարձականձեռն նուէրս, յորմէ առաւել պատարուն 

եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի շնորհ:  (85 / 28) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն ջրոց, 

որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ զարգացման 

չափ:  (179 / 28) 

  զայս իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց, (200 / 5) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ 

պատերազմականն մատուցանելով փութով, (202 / 22) 

եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն եւս 

զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 24) 

  

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼԻՔ        - 1 
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եւ փոխանակ մատուցանելիք բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան 

գնալ ճանապարհ, տարագիր ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 5) 

  

ՄԱՏՈՒՑԱՆԵՄ   - 47 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 24) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 32) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս 

զայս մատոյց չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ 

անտածս:  (149 / 23) 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ (75 / 11) 

  այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ 

առողջութիւնս:  (76 / 27) 

  բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի 

կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 33) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն  (76 / 16) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանեն  (112 / 17)  

եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ 

բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 16) 

  եւ վատախառն խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն (146 / 24) 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ 

իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց   (149 / 19) 
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  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն 

քաջապէս մատուցանեն քաղաքաց  (230 / 18) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք հակառակորդաց զներհակս 

բարւոյն մատուցանեն (245 / 30) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ էիր 

բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ իրաւացի 

գործոց գործօնեայ:  (237 / 24) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի 

կերակրանացն մատուցանէ պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց 

անկս:  (56 / 27) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն 

ընծայեալ մատուցանէ զօգնականութիւնս  (76 / 3) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս (106 / 19) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 6) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ  (109 / 35) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն 

առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ զայլն երկուս 

առաքինութիւնս (111 / 1) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ եւ 

բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին, զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ 

ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ զւգահաւասար երեւեսցի բերովք 

բախտից:  (112 / 22) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ (118 / 20) 

  այլում զամբաստանութեանցն մատուցանէ բամբասանս  (130 / 6) 
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  ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն 

(133 / 26) 

  զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 3) 

զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին դժուարապատահութեան դիմացն 

տեսլեամբ պակուցանէ (148 / 8) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ զբարօրութեամբն 

բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 5) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ հարթաբար 

դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն (167 / 18) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման 

բերեալ մատուցան  (229 / 18) 

  այլեւ հոգեւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ այսպիսի 

բանիւ:  (230 / 7) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք 

ընչից մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց (237 / 5) 

  զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 13) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ 

մարդկան մատուցանէին երբէք (134 / 15) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 32) 

  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն հաւատային 

հատուցումն:  (220 / 17) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն 

նուագս:  (244 / 18) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 6) 
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  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն 

եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 9) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

(217 / 12) 

  թէ ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան 

զփափագելին մատուցանիցէ երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ 

ոչ լինէր արժանի:  (125 / 17) 

  

ՄԱՏՈՒՑԵԱԼ      - 15 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ… (33 / 12) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ, նմին իրի 

եւ մատուցեալ հարցանէր…  (36 / 22) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 4) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն հեզութեամբ 

ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 30) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 9) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի 

մէջ մատուցեալ մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն 

լինէին անձին, առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 5) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք 

յառաջ մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 
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որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին 

մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 19) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող 

անիւրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 5) 

եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն 

առաքինութիւնս (206 / 10) 

եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 32) 

  եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ 

արդարութեան:  (215 / 21) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ տեսի 

տեղի ինչ արգաւանդահող   (216 / 16) 

  

ՄԱՏՈՒՑՈՒՄՆ  - 2 

  հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 15) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 9) 

  

ՄԱՏՉԵԼ            - 5 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական 

մրցմանցն մատչելով ի մարզումն  (106 / 2) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի իբրեւ 

զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ 

մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 15) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ որոգայթ ի 

կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 25) 
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  Այլ ի մէջ մատչելով աստանօր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի 

զարմանալիսն մատչելով փոխանորդութիւն:  (168 / 24) 

  

ՄԱՏՉԻՄ         - 8 

  տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 31) 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն 

սպասաւորութիւն մատչի, սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց 

հիքութեան պատճառ, մարմնոյն արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց 

վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն 

երթեալ:  (146 / 33) 

որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան (236 / 25) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 25) 

  որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի կենցաղոյս մատչին դարմանոցն 

պէտք:  (166 / 21) 

եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19) 

եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք  (136 / 23) 

  

ՄԱՐԱԽ - 1 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր 

թշնամեացն  (212 / 7) 

  

ՄԱՐԳ   - 1 
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  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 25) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷ        - 13 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ դատել 

եւ որոշել, եւ համանգամայն ի մարգարէէս գեղեցկապէս զերծանիլ 

կամաց:  (197 / 22) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ… (33 / 11) 

  ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն 

մեծին մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 34) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 29) 

  անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ ընկեցիկ 

լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 5) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ փառաւորեաց:  (183 / 6) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն (156 / 3) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ 

պարու մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 11) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, վասն 

զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն հաւաստեաւ 

պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն 

զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 6) 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա  (133 / 14) 
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  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 14) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր (55 / 5) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷԱԿԱՆ  - 2 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս 

զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 25) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ  (96 / 12) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷԱՑԵԱԼ           - 1 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն 

եւ մարգարէութեամբ,:  (97 / 21) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  

ՄԱՐԴ    - 11 
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  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 6) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ 

քան զմարդ»:  (44 / 10) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով 

չարաչար զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 32) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ, 

սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 3) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ 

(113 / 9) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս (159 / 29) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ 

եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի  (238 / 1) 

  

ՄԱՐԴԱԽՈՇՈՇ  - 4 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն 

վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ 

ուրախութեան (197 / 8) 
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ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, 

անհնարին մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ 

մեղսամակարդս խարդաւանաց:  (243 / 5) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 8) 

եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի ծնողսն 

անպատուութիւն (125 / 30) 

  

ՄԱՐԴԱԿԵՐՊ        - 1 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 25) 

  

ՄԱՐԴԱՍԷՐ       - 1 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 

  

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - 6 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն անդրէն 

փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն վճարեաց՝ 

պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն 

տնօրէնութեանն մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք հանապազ 

եղանին բաշխեալ:  (34 / 28) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ ի 

դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

  գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա (242 / 26) 
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ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ - 3 

 զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ զչարութիւն 

բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ (78 / 19) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր 

ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  

ՄԱՐԴԻԿ           - 137 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն 

յղփանան մարդիկ, այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն 

(45 / 27) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք եւ 

վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ 

խաղաղասէր կենաց  (49 / 6) 

եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 13) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն խնդրի՝ 

պանծալի ասեմ ի զօրութիւն (79 / 25) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն թէ 

եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք 

ի զօրավարութեան:  (80 / 26) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր 

յօժարէն մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 17) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ  (92 / 33) 

զ՛ի ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի 

յոլորտս՝   (114 / 20) 
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  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են 

հեշտացեալ մարդիկ՝ անփորձ պատրասպութեան (116 / 25) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան 

զբնաւ մարդիկ ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք 

թագաւորաց:  (117 / 27) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 29) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 14) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ 

շաւղաց մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր 

իսկ մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 28) 

եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ վտանգիւ 

գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս 

ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն 

կացրդեալ մարդիկ  (220 / 16) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, (229 / 13) 

   որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան  (231 / 27) 

  ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 
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լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 18) 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն յայնոսիկ 

յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին 

երեսաց,  (63 / 31) 

  Եւ անդ բուռն այնուհետեւ զբոլոր բանականն հարեալ կրթութեանց, անդադար 

զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր հմտութեամբ 

գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ, եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս 

յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 29) 

  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս 

գործեսցեն զմարդիկ:  (173 / 11) 

  դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ. (194 / 17) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից առաքինութեանցն 

հանդէս (230 / 8) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել (215 / 8) 

  հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ 

խրախութեամբ (220 / 23) 

եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն տխուր 

տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց 

ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 31) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան 

արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ 

ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 27) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են խորին 

խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 24) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագո յն օգտիցն 

վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր հայրենեան գաւառացն, այլ 

եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 7) 
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  եւ ի ծայրս իմաստիցն ածէր հանճարոյ, օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն 

կացուցանէր մարդկան:  (41 / 11) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, (67 / 30) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք  (71 / 20) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ   (72 / 20) 

  եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց 

համբարտակ:  (73 / 34) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, որք 

մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 4) 

  յարմարի յօգուտս մարդկան բժշկութեանցն շահ:  (76 / 2) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից զպտուղ, 

ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել յաշխարհի 

(76 / 8) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի 

(79 / 2) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ աղագաւ 

(79 / 28) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ 

այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 28) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ 

գրեթէ մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 12) 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան եւ 

պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 
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  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք  (88 / 20) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

  եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս  (91 / 28) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 5) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 17) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի 

բարգաւաճագունիցն մարդկան:  (101 / 30) 

  յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 12) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն 

արուեստաւորաց մարդկան մատուցանէն (112 / 17) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան  (115 / 10) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ 

պաճարանս մարդկան.  (118 / 21) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր հասեալ եւ 

թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ մարդկան:  (120 / 5) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 22) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու  (123 / 14) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր 

բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 
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  եւ յայտ այնու է, զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ 

ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց մարդկան:  (131 / 12) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս (133 / 27) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս 

դարմանոյ մարդկան մատուցանէին երբէք (134 / 15) 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ 

մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց 

զանազան նիւթոց (139 / 29) 

   մինչ զի ոչ ի գործս տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ (145 / 19) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (146 / 1) 

  որք ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար 

գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս  (147 / 6) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ(148 / 20) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն 

բանաւոր մարդկան (150 / 11) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան (154 / 5) 

զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ յանկարօտ 

փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս 

զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 18) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի 

ազգի մարդկան:  (165 / 10) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ 

եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս 

ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով 

աշխարհի:  (168 / 32) 
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  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 19) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք 

եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն 

վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 21) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն ձայնն, 

որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան եւ յարմարակարգ 

յաջողութեան մարդկան:  (179 / 3) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք 

յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 23) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագոյն ուսումն 

վարդապետութեան՝  (188 / 10) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ (199 / 32) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն փրկելոցն 

եւ փրկողացն մարդկան  (204 / 19) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ նոցունց 

յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 17) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 25) 

տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան  (214 / 3) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ 

պիտոյիցն մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ 

թուի  (222 / 10) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք 

(227 / 28) 
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  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան գալ 

յանկումն կատարելութեան:  (228 / 5) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ, 

քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 18) 

եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, որով զկենացն եւ զբարի 

կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 30) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ զարդարի:  (232 / 6) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին պիտանացուն, 

որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս իրերաց 

կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ յանիրաւ 

զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ կանոնի:  (232 / 31) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 7) 

որով բժշկէ զիրս մարդկան, (233 / 9) 

  որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 20) 

եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան (235 / 24) 

եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի 

զմարմինս մարդկան»:  (236 / 1) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին եւ 

երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան (236 / 26) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ (237 / 27) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, (237 / 33) 

  եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն 

տանին մարդկանէ:  (37 / 21) 
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  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ 

մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ (38 / 6) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 31) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարդկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ 

առնուլ մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, (116 / 7) 

  որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 

սքանչելագործ մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (118 / 2) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք  (118 / 25) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ի 

վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց 

ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն 

ընկալեալ:  (120 / 12) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել  30) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ 

կաճառաց մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ 

խոկալ միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 14) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ 

նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ խոստովանեսցի երիցս երանելի  (159 / 10) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան 
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զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 1) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի յերկակ 

հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ 

Աստուծոյ:  (75 / 23) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկանէ.  (91 / 7) 

  զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի 
մարդկանէ (94 / 10) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ, (113 / 24) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն  (124 / 20) 

որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 
մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք  (158 / 5) 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց  (174 / 7) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 
մարդկանէ, (189 / 14) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ լսել 

բարեպաշտութիւն, (219 / 23) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 7) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից շահեսցեն, 

որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 11) 
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  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի 

մէջ մարդկանս ազին (76 / 18) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ եւ 

բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 22) 

  որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ 

կամ  (189 / 11) 

  եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք, աւազականոց զինքն 

կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման մարդկաւ ի 

բնակութիւն:  (86 / 11) 

  

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ    - 34 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն 

շահից մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 5) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան հասակիդ 

հայիցիք, եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն, զնոյն 

կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 6) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ 

մտաւոր մարդկային տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս 

այսոցիկ աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (138 / 34) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց այսոցիկ 

կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ տաժանման 

մարմնոյ, եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 26) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել 

(236 / 2) 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին 

եւ զմարդկային բնութիւնս  (51 / 28) 
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  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, 

եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն   (73 / 32) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 22) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ 

ընդ արեգակամբս ի մարդկայինս ազգէ արութեամբ՝  (38 / 14) 

  

որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն 

կամաց մարդկայինս պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 21) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ 

վայելեալք մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 7) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 22) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն, (53 / 2) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 6) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս  (54 / 22) 

  եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս 

առ մարդկայինս յօրանայ բնութեան:  (58 / 7) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն 

ընդ մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 24) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք (85 / 2) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 
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  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 22) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ ուսուցանէ, 

(90 / 7) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան (91 / 19) 

   մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, (119 / 17) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն 

(120 / 3) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ 

հաւասարէ մարդկայինս բնութեան (123 / 11) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 24) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 26) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 3) 

Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, մտաւոր 

խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (121 / 28)           

Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, 

ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 32) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ 

հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  

ՄԱՐԴԿՕՐԷՆ    - 2 
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  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 4) 

  սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն 

  

ՄԱՐԴՕՐԷՆ     - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ 

մարթել մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 16) 

  

ՄԱՐԶԱՐԱՆ      - 1 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի 

վերայ հայրենի գաւառին (230 / 29) 

  

ՄԱՐԶԵԱԼ        - 2 

  ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն (149 / 31) 

  , յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս  (234 / 13) 

  

ՄԱՐԶԵԼ          - 1 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն ասեմ 

եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  

ՄԱՐԶԵՄ         - 1 

եւ զօրացուցիչ ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս  (181 / 32) 
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ՄԱՐԶՈՒՄՆ   - 1 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն (106 / 2) 

  

ՄԱՐԹԵԼ          - 2 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն 

եւ մարթել մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 16) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն 

ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, զամենաթշուառ ծերունի 

ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց՝ սակս ոչ եւս 

կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ ողջունել բնութիւն:  (93 / 21) 

  

ՄԱՐԹԵՄ          - 1 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն 

կարգաւոր՝ մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս 

պարգեւեալ շնորհ  (45 / 24) 

                                                                                                                          

ՄԱՐԻԱՄ         - 1 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 15) 

  

ՄԱՐՄԱՋԻՒՆ            - 1 

զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին  (157 / 9) 

  

ՄԱՐՄԻՆ       - 45 
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  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի վեր 

քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 4) 

  եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ 

յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի 

զօրութիւն եւ յերագութիւն (95 / 16;  95 / 17) 

եւ անդէն բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ 

ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս 

զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս  (91 / 18) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն 

արարեալ մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի 

եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 16) 

միաւորեցից զմեղանչական մարմինս տէրունական 

չարչարակցութեանն  (242 / 26) 

  եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն կերակուր 

ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 21) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս ամենավիշտ 

աղիտիւք  (149 / 25) 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ 

արժանի զմարմինս մարդկան»:  (236 / 1) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, (237 / 8) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն անգամ 

տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով (158 / 27) 

  եւ վայելուչ զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 3) 

  զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, 

որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ 

ճառագայթս:  (92 / 21) 
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  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 34) 

  ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ առաքինութեանցն 

մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ 

արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն համանման բարեօք՝ հոգկոյ 

եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 9) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 18) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 15) 

  այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ 

լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք 

հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 4) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (212 / 1) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց այսոցիկ 

կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ,  (232 / 27) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս (237 / 10) 

բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի եւ 

խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ 

զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 30) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 27) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ 

(150 / 6) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն 

մասանց մարմնոյն (99 / 16) 
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  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ 

զունակութիւնս մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն, որպէս եւ յառաջն 

ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն 

պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի 

չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 19) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի 

զանարգասաւորութեան մարմնոյն պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց 

մասանցն տգեղութեան:  (143 / 33) 

  ի չարահնարէ հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն 

սպասաւորութիւն մատչի, սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց 

հիքութեան պատճառ, մարմնոյն արգասեօք տխեղծ (146 / 34) 

  եւ ձեւով մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի 

փքացեալ  (209 / 25) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք տարազարդութիւն 

(132 / 8) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ  (81 / 9) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 16) 

  որ ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն   (185 / 21) 

  որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (190 / 34) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ 

յաղթ մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 22) 

   որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա   (146 / 22) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ 

խզեալ մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 17) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն 

առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն (111 / 1) 
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  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից մատուցանէ 

զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց երկայն 

ժամանակաց  (237 / 6) 

  ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ (134 / 18) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 23) 

  

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ     - 7 

  դադար յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից (62 / 23) 

  զի՞նչ եւս մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին (157 / 9) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել 

զկենդանութիւն մարմնական:  (164 / 13) 

  սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել (225 / 15) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն  (138 / 21) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն մաքրագոյն 

տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 23) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, (127 / 3) 

  

ՄԱՐՄՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ    - 1 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ 

միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ 

այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 

  

ՄԱՐՄՆԱՆԱԼ   - 1 



2969 
 

  զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն 

գրեաց, յաղագս իմ էր եեւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն 

եւ հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 17) 

  

ՄԱՐՄՆԱՒՈՐ   - 1 

եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս (195 / 4) 

 ՄԱՐՏ    - 8 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 15) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ  (203 / 18) 

զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի 
մարտին զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս   (48 / 6) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս  (176 / 5) 

  զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար 

ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

  յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս  (114 / 30) 

եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 31) 

  

ՄԱՐՏԱԿԻՑ        - 6 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 1) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան 

ունիցի մարտակիցս, (35 / 6) 
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  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն  (203 / 16) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (206 / 1) 

  եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ 

իւրումն մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 19) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք 

համանման մարտակցօք:  (203 / 11) 

  

ՄԱՐՏԱՑՈՒ        - 5 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ 

նոյնպիսի մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ հանդերձ 

անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ հետեւակօք, 

պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ 

միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն 

(205 / 28) 

  վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ  (209 / 5) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (161 / 1) 

  իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ 

զհերքութիւնս:  (56 / 31) 

  

ՄԱՐՏԻԿ           -5 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր մահուն 

վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 19) 
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բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ հանդերձ 

անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ հետեւակօք, 

պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, որ ինչ 

միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր սպառազինութիւնն 

(205 / 28) 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս   (80 / 1) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 25) 

  

ՄԱՐՏՆՉԵԼ       - 1 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, որ 

են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 1) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս բոլորովին 

յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

 

ՄԱՐՏՆՉԻՄ    - 4 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 6) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք (150 / 28) 

  արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 29) 

  

ՄԱՐՏՈՒՑԵԱԼ    - 1 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ (86 / 33) 
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ՄԱՑԱՌՈՒՏ        - 1 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 24) 

  

ՄԱՔՈՒՐ          - 4 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն (92 / 20) 

որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս  (100 / 12) 

  

ՄԱՔՐԱԳՈՅՆ   - 6 

միայն մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 24) 

  եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ հանդարտութեանն, եւ 

ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի սրբութեանն եւ այլոց եւս 

բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ 

յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (123 / 1) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն եւ 

բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդոր (224 / 5) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 
մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան զխոնարհագոյնս 

տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ 

գոյացութիւնս:  (108 / 26) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 10) 
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ՄԱՔՐԱՊԷՍ      - 1 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 22) 

  

ՄԱՔՐԵԱԼ         - 1 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, 

  

ՄԱՔՐԵԼ          - 1 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա  (111 / 27) 

  

ՄԱՔՐԵՄ          - 1 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ լուսափայլ 

առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան  (102 / 22) 

  

ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ          - 6 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ (41 / 23) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 5) 

  լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ 

անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 25) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 16) 
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  եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 6) 

  երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ 

բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 27) 

  

ՄԵԴԵԱՅ            - 2 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն 

ճանապարհորդութիւն Մեդեայ արտաբերեալ յայտնեաց (69 / 2) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  

ՄԵԼՔԻՍԵԴԵԿ  - 1 

ոյր անուն ծանուցեալ ի վերնագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 / 10) 

  

ՄԵԾ      - 78 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն 

ընդ մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 16) 

Զսոյն եւ ի մեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել (35 / 11)   

Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 26) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 
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  այլեւ մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով 

հատուցման  (90 / 22) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի կենացն 

կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս հասանէր 

ամս (102 / 3) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան (119 / 25) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լինելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ զզանազան 

բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից  (188 / 4) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք (198 / 22) 

  այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ 

օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 24) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան թէ 

որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ ցանկալի 

տնկագործութիւնն:  (216 / 7) 

  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից ուրախութեան, 

քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 27) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն (32 / 27) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին (144 / 7) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 19) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել  (38 / 11) 
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  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 21) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն  (95 / 15) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, քան 

թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 14) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն(202 / 7) 

այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 25) 

սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 17) 

  երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար 

յերկաքանչիւր կողման  (233 / 29) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան թէ 

որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ ցանկալի 

տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ (218 / 3) 
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  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, այլ 

եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն (76 / 10) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան  (98 / 11) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել 

եւս մեծաւ բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի նախամարգարէին 

Մովսէսի  (48 / 21) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան  (58 / 32) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 25) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան (139 / 3) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն (194 / 29) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ 

ակնկալութեամբ աւետեաց  (198 / 31) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ 

հատուցանել մեծին Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն 

բան  (57 / 17) 

  եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի 

վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ նուիրաց 

եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 15) 
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եւ յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 32) 

  եւ եթէ ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի 

ձեռն մեծին մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 34) 

  զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ 

միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն մարդկան եւ 

յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ իւրաքանչիւր պատուականութեան 

յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին 

(156 / 8)            

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք (31 / 21) 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն  (51 / 14) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր (55 / 5) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ եկեսցեն 

ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալք՝ երիցս երանելի 

հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 11) 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս (208 / 14) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 21) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ գիշերոջն 

զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է 

ստութիւն:  (65 / 19) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի մեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութենէ, վասն զի յորժամ 
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փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, յայնժամ զվեյելչական 

զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 4) 

Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 12) 

յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 33) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 26) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ (235 / 12) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով ի 

ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել կաճառ՝ ի 

վրէժ առնուլ պահանջել, որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում 

խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 29) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ բարձրութեամբ 

զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս  (190 / 33) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց (227 / 33) 

  , եւ մեծս կայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի  (246 / 15) 

եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն պարծանաց 

յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 3) 

  վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ (89 / 12) 
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ՄԵԾԱԲԱՂՁ        - 1 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք խինին 

փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

  

ՄԵԾԱԳՈՅՆ      - 29 

  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ զիմաստակացն 

հոյսն:  (36 / 3) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 8) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով, որ 

հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ 

արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 13) 

  այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ  (51 / 28) 

  այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ չափաւորապէս  (54 / 30) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 10) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ (70 / 12) 

  որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս (83 / 8) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ յարքունական 

կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, բայց 

ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան զպարս 

աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, 

որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 17) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 15) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 6) 
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  որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 15) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն օգտիցն 

վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս  (36 / 5) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 8) 

  եւ միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 28) 

  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն յինքեանս 

նսեհ:  (69 / 32) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս 

ի գլուխ:  (118 / 27) 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ 

տանի զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 4) 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ 

առ մեծագոյնսն:  (153 / 4) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (49 / 35) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ 

ներբողեցելումն զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 21) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 15) 

Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք, եւ հատուսցուք 

 զմեծագոյն եւ զգլխաւորեալն գովական բան բարգաւաճանաց:  (169 / 3)      
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Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 4)         

եւ յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի 

վերայ կապիցէ դսրովանս:  (129 / 30) 

  

ՄԵԾԱԽՈՐՀՈՒՐԴ          - 2 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, (40 / 24) 

զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն (48 / 25) 

  

ՄԵԾԱԿԱՇԱՌ        - 1 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  

ՄԵԾԱՀԱՆՃԱՐ   - 1 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 28) 

  

ՄԵԾԱՄԵԾ           - 11 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն 

քաջութիւնս, մեծամեծ հաւատան պարգեւաց (52 / 23) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն (99 / 5) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս կարեացն 

դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 31) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ 
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գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ 

խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 4) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն (222 / 29) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք 

եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 20) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում 

եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 7) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ կամ 

զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ զփոքունս 

ընդ մեծամեծս:  (153 / 6) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն  (153 / 20) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ կամ 

զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ զփոքունս ընդ 

մեծամեծս:  (153 / 6) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց մարտկաց:  (202 / 23) 

  

ՄԵԾԱՄԵԾԱՐ        - 1 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք  (90 / 10) 

  

ՄԵԾԱՆԱԼ          - 3 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 
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  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան, եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, 

(229 / 30) 

  

ՄԵԾԱՆՁՆ        - 1 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, 

սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն (56 / 18) 

  

ՄԵԾԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի 

եւ մեծանձնութիւն հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցման (105 / 8) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 18) 

  

ՄԵԾԱՆՈՒՆ      - 4 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 24) 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն 

եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 28) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն ճոխութեամբ 

(163 / 30) 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր 

ըստ մեծանուն ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 

  

ՄԵԾԱՇԱՀ          - 3 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ 

անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն, եւ կամ թէ 
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ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ պատուոյ եւ 

փառաց  (162 / 28) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք 

յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 16) 

  

ՄԵԾԱՇԱՀԱԳՈՅՆ          - 1 

որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  

ՄԵԾԱՊԱՅԾԱՌ      - 4 

վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան, (82 / 32) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք 

լուսագեստ մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11) 

որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն քաղաքաց 

եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 28) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ 

զյոյժ մեծապայծառսն պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն 

օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, 

երկուք այսոքիկ են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով 

աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 18) 

  

ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ      - 3 

  որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ 

առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 6) 

  ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն 

իցեն մեծապատիւ շքեղութիւնք:  (218 / 28) 
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  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 13) 

  

ՄԵԾԱՊԱՐԾՈՒՆ   - 1 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս  (246 / 18) 

  

ՄԵԾԱՊԷՍ         - 15 

որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասե… (49 / 14) 

  որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին փրկութեան:  (76 / 29) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք  (88 / 17) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ 

ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն 

ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ 

վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք 

տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ 

թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 30) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն  (118 / 10) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 9) 

  զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր  (125 / 16) 

որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս  (127 / 7) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն  (198 / 28) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝   (207 / 2) 
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  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ ստէպ 

զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 24) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ 

(214 / 13) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն յարուցանել 

զնա:  (233 / 16) 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 20) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ 

տանին մեծապէս յաղթանակս:  (237 / 1) 

  

ՄԵԾԱՍՈՒԳ        - 1 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

  

ՄԵԾԱՎԱՅԵԼՈՒՉ - 3 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ երկնաւս 

բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 18) 

  եւ մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի եւ իբր յորդորական 

ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ միայն ի 

ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (118 / 33) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք՝  (219 / 14) 

  

ՄԵԾԱՎԵՐՋԱԿԱՆ  - 1 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն  (55 / 29) 
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ՄԵԾԱՏՈՒՆ        - 2 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք 

եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն 

վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 21) 

  ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ զաղքատս (151 / 5) 

  

ՄԵԾԱՐԱՆՔ        - 4 

  եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ բերեալ 

մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 16) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ 

այսոցիկ մեծարանօք զլակոնացւոցն գովել (40 / 14) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ (85 / 20) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

  

ՄԵԾԱՐԳԻ        - 13 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ (102 / 14) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ մեծանձնութիւն 

հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցմանէ, որոց ի յանհեդեդ 

առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ գձուձք եւ խոտանք յաչս 

տեսողացն երեւեսցին (105 / 7) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 6) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, բաց 

ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած, որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին 

բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 15) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեամբ   (173 / 14) 
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  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան 

ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն 

եւ քահանայութեամբ, ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր 

Մելքիսեդեկ:  (204 / 8) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան 

ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի (222 / 10) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան (241 / 1) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի 
մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 15) 

որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն 

եւ մեծարգին ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 15) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ. քանզի թէ որ ընչիւքն են 

թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի 

եւ ի տոհմայինս (50 / 9) 

  

ՄԵԾԱՐԵԱԼ         - 2 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն երեւի 

գործ, (114 / 28) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ (119 / 19) 

  

ՄԵԾԱՐԵԼ          - 4 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ 

գովութեամբ մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ (50 / 29) 
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  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ 

յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 12) 

  

ՄԵԾԱՐԻՄ        - 1 

  եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ 

նոցայն մեծարի բարեհամբաւ անուն:  (118 / 15) 

  

ՄԵԾԱՐՈՅ         - 2 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի 
մեծարոյս աստուածաբանութեանցն գոլ (178 / 3) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

  

ՄԵԾԱՑԵԱԼ         - 1 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

  

ՄԵԾԱՑՈՒՑԻՉ  - 1 

  ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն 

ըմբռնէին զմեծացուցիչ մրցանակս:  (150 / 27) 

  

ՄԵԾԱՓԱՌ           - 1 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 
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ՄԵԾԱՓԱՐԹԱՄ    - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, 

տանց մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց  (72 / 22) 

  

ՄԵԾԱՓԱՓԱԳ        - 1 

  ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի 

(119 / 18) 

  

ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ  -19 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է ցուցաւ 

քան զերկիր (108 / 21) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 27) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, (120 / 33) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել (167 / 21) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս, 

(199 / 9) 

  որք չափին եզերբք, բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 31) 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով,  անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն  (209 / 22) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ (157 / 32) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր 

զգալի մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 4) 
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  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր 

յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի յղփութենէ բերոցն 

հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն առատութիւն:  (163 / 12) 

եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա 

հայել մեծութիւն (101 / 10) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց տապախառնութիւն, 

զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել մեծութիւն:  (165 / 31) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ 

(175 / 29) 

  եւ առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն 

եւս մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 29) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 

  այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք 

զնոցին մեծութիւնս  (163 / 15) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ 

յորդառատ մեծութիւնսն,  (218 / 25) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 18) 

  

ՄԵԿ      - 1 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 8) 
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ՄԵԿՆԵԱԼ          - 1 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 18) 

  

ՄԵԿՆԵՄ           - 1 

  զոր ծերունին մեկնէր հայր (190 / 2) 

  

ՄԵԿՈՒՍԱՑԵԱԼ  - 1 

որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել 

առաջարկութիւն մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 31) 

  

ՄԵՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին 

լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 7) 

  յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 3) 

  

ՄԵՂԱՆՉԱԿԱՆ   - 1       

Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. միաւորեցից զմեղանչական մարմինս 

տէրունական չարչարակցութեանն (242 / 25) 

Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղանչական անձնէ  (89 / 13) 

  

ՄԵՂԱՆՔ         - 5 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 10) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս (74 / 12) 
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  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 24) 

  այլ ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց 

տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, եւ 

մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 12) 

  

ՄԵՂԿՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն 

անարգել մեղկութիւն (181 / 22) 

  

ՄԵՂՈՒ            - 3 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է 

զօրութեամբ՝ մեղու, զերկասիրութիւնն պատու  (111 / 19) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն 

եւ մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 28) 

  վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, 

որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 19) 

  

ՄԵՂՈՒՑԵԱԼ    - 1 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 10) 

  

ՄԵՂՍԱՀԱՅԵՑԱՅՑ       - 1 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, թորեցից 

վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի գութ զամենից 

ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 23) 
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ՄԵՂՍԱՄԱԿԱՐԴ   - 3 

  եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 1) 

  ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, 

առաջնորդ մեղսամակարդս խարդաւանաց:  (243 / 6) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս 

որոյ մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ (243 / 30) 

  

ՄԵՂՔ  - 2 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ յորդաբուխ 

արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով զթշուառական 

պատահումն մեղաց:  (195 / 20) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան եւ 

լուացման մեղացն:  (178 / 9) 

  

ՄԵՆԱՄԱՐՏԻԿ  - 1 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք 

զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 18) 

  

ՄԵՆԱՆԴՐՈՍ    - 3 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ զբարսն 

նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս Արիստիդէս արար, 

եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով զյանդիմանութիւնն:  (184 / 15) 
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  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ 

աստիճան՝ զՄենանդրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 15) 

  

ՄԵՆՔԵՆԱՅ     - 1 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ 

ինչ մենքենայից կանգնելոյ,        սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ 

զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի 

ձեռն հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց 

գազանացդ՝ զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ (56 / 20) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքենայիցն ունիցի մթերս, 

նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս  (46 / 23)      

այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ. եւ մենքենայիւք (45 / 14) 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք (150 / 29) 

  որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն 

զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 23) 

  

ՄԵՆՔԵՆԱՅԱՒՈՐ         - 1 

սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 25) 

  

ՄԵՆՔԵՆԱՒՈՐ - 3 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 24) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար 

փրկութեան, (231 / 24) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, (219 / 15) 

  

ՄԵՌԱՆԵԼ        - 2 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա գոյր անգամ մեռանել (92 / 24) 

եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին  (209 / 7) 

  

ՄԵՌԱՆԻՄ      - 1 

  եւ ի մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին (151 / 26) 

  

ՄԵՌԵԱԼ           - 2 

  մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 18) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն  (92 / 21) 

  

ՄԵՌԵԼՈՏԻ     - 1 

այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ 

զօրէն մեռելոտի անասնոց:  (151 / 29) 

  

ՄԵՌԵԼՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  

ՄԵՏ      - 1 
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եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 3) 

  

ՄԵՏԱՍԱՆ          - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի վեհագոյն 

վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ իցէ գեղաղէշ 

ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ զթագից 

աստիճան:  (248 / 7) 

  

ՄԵՐ     - 18 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն ճոխութեամբ, 

զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 30)      

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի 

փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք 

կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 6) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ 

ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 20) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 17) 

եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր(86 / 8) 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ 

կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 21) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն 

հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 26) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 



2999 
 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 23) 

զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 27) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 20) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 34) 

  եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 19) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի 
մերս, որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք  (82 / 16) 

  զայս մերումս շնրհեաց ազգի:  (131 / 8) 

եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն. (192 / 17) 

  

ՄԵՐԹ  - 2 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, 

յընտրման:  (199 / 14;  199 / 15) 

  

ՄԵՐԺԵԱԼ         - 4 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի 

վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար այլանդակութեամբն 

աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն 

պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի 

մահուանն:  (129 / 27) 

  որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ ծնունդս (166 / 25) 

եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ ի 

ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն   (193 / 14) 
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ՄԵՐԺԵԼ          - 4 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ 

նահատակութիւնս:  (114 / 21) 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն ապրեցուցանեն 

(141 / 22) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 10) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն փութացուցանէ, 

զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 4) 

  

ՄԵՐԿ    - 10 

  եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 19) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժշտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 14) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ եւ 

առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 17) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ (125 / 6) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն յանդգնաբար 

ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել 

ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն 

կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ 

թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց  (139 / 30) 

եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ 

եւ մերկ մնացի:  (241 / 5) 
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որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ 

յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 25) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  

ՄԵՐԿԱԳՈՅՆ    - 1 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, 

եւ մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 32) 

  

ՄԵՐԿԱՆԱԼ        - 4 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր գիտել 

տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ պատկառանաց ի 

բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ արեանցն ի դորա 

հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 22) 

  

ՄԵՐԿԱՑԵԱԼ       - 1 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ զգեցայց 

զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 
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ՄԵՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ  (209 / 6) 

  

ՄԵՐՁ  - 8 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ 

գլուխ մերձ դնել:  (153 / 10) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն (153 / 20) 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 32) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 2;  185 / 2) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի (212 / 19) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն (169 / 12) 

  

ՄԵՐՁԱԿԱՅ       - 5 

ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք (89 / 16) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, 

ոչ մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր 

արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 10) 
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  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 21) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 14) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն 

հասեալ մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 

  

ՄԵՐՁԱԿԱՑ        - 1 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց գոլով, 

պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն երանգի:  (248 / 25) 

  

ՄԵՐՁԱՒՈՐ      - 13 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր դրացեաց 

եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ (92 / 32) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի լուսաւորութեանս 

մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, բայց անսուտ բանիւ՝ 

հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 24) 

եւ մերձաւորացն տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն 

ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (32 / 29) 

   նորին մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ 

բանաւորս ազին անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 29) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն (148 / 8) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 25) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 21) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 13) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն 

սարսող  (243 / 3) 
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  մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս 

առ մերձաւորն նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս 

(195 / 4) 

  

զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր 

անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի  (140 / 4) 

  այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս 

ընտանեբար դրակցութեամբն   (164 / 24) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի 

(182 / 23) 

  

ՄԵՐՁԱՒՈՐԱԲԱՐ            - 1 

վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 22) 

  

ՄԵՐՁԱՒՈՐԱԳՈՅՆ      - 3 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ,  (97 / 19) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի  (196 / 21) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ (90 / 17) 

  

ՄԵՐՁԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 9 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 30) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ 

այր մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 
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  որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ 

այր՝ արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ 

ասացեալս  (121 / 28) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ 

զընտելականն մերձաւորութիւն (120 / 22) 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն (219 / 12) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 
մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն   (142 / 1) 

  Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի 
մերձաւորութիւն ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն 

ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

  

ՄԵՐՁԵՆԱՄ     - 2 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, մինչ 

զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի կափարիչն:  (91 / 13) 

  բայց ծովու անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ 

երթալով  (200 / 3) 

  

ՄԵՐՁԵՑԵԱԼ     - 3 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց (76 / 20) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս  (85 / 8) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի եւ 

կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի (137 / 11) 
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ՄԵՐՁԵՑՈՒՑԵԱԼ          - 1 

  այլ ի սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ 

օգուտս  (236 / 26) 

  

ՄԵՔԵՆԱՅԱՒՈՐ            - 1 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն 

եւ մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 6) 

  

ՄԷԳ   - 1 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի եւ 

կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի  (137 / 10) 

  

ՄԷՆ   - 1 

   զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն 

կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 27) 

  

ՄԷՆ ՄԻ  տե՛ս ՄԷՆ գլխաառի տակ 

  

ՄԷՋ  - 73 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ 

ընդ մէջ (75 / 17) 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 14) 



3007 
 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, 

ընդ մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն(162 / 26) 

  եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 16) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի ի 

խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ զմին 

աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 30) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 10) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 15) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին 

անձին  (65 / 5) 

սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն աներեւելիս պարտ էր առնել 

եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 28) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ ընդ 

ժամանակաւ՝  (68 / 32) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի 
մէջ մարդկանս ազին  (76 / 18) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի 
մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս (80 / 32) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի հանդերձ 

խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 23) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 
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  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի 

բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ 

եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի 

գովաբանութին:  (103 / 33) 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 14) 

որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 23) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս  (106 / 1) 

որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 22) 

  յորոց թէեւ կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ 

տեսութիւն  (138 / 24) 

  յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել 

զհետեւումն. թէ ոչ՝ զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն (141 / 9) 

եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից   (142 / 23) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, որք ի կենցաղումս 

վարին ի մէջ մարդկան (147 / 6) 

  եւ ի մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց (151 / 26) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 

թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 2) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք …երիցս երանելի հայրապետն 

Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 7) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 3) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն արդարութեան՝ 

օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 5) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն կողմն, 

զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ  (165 / 8) 
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  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 

  ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա 

ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող անիրաւութեանց 

զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 5) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 31) 

  եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան (184 / 18) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ սքանչելագունիս 

կարգեցելոց (186 / 6) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել 

(187 / 31) 

որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի 
մէջ երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց  (191 / 25) 

  եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն (192 / 17) 

  ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ կիսամահ տագնապի:  (193 / 18) 

  իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից  (197 / 28) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 19) 

յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել 

քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 2) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք 

եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 27) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի 
մէջ վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 3) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի 
մէջ բարեբախտութեան (216 / 14) 
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  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան (218 / 26) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս ծախեաց, 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց   (222 / 26) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան վկայեալս 

զարդարի   (228 / 16) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 6) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի 

պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս 

արուեստ (233 / 20) 

  եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց 

եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին եւ 

երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ 

(248 / 19) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում ծածկեալ 

բերէին ջահս:  (212 / 14) 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ աստիճան՝ 

զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն (38 / 27) 

ի վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 
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չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ 

լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի (68 / 28) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն (72 / 8) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից շահեսցեն, 

որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 12) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 7) 

ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց կորուսանել:  (82 / 20) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 30) 

զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  եւ համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 21) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս, որ միայն ոչ եմ անգէտ, 

որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 18) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին բաւական 

համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս (211 / 26) 

  

ՄԷՏ     - 1 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի 

սոյն մէտ երանեսցիս:  (248 / 6) 

  

ՄԹԱԶԳԱԾՈՒԹԻՒՆ    - 2 
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բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն 

վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 29) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն  (137 / 3) 

  

ՄԹԱՐՈՒԹԻՒՆ          - 2 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն 

(194 / 25) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ 

խտացեալ, մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ 

յիրերաց առնելով:  (206 / 2) 

  

ՄԹԵՐ  - 2 

  յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ աստուածային 

կոչեցեալ խորան:  (101 / 15) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն 

ունիցի մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս 

(46 / 23) 

 ՄԹԵՐԵԱԼ         - 2 

  եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս  (34 / 10) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 12) 

  

ՄԹԵՐՈՒՄՆ    - 1 

  քանզի զհայրենի զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն 

առեալ  (46 / 27) 

  

ՄԻ     - 223 /հաշվել/ 
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  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ խնամողաց 

ոչ է հարկաւոր:  (32 / 32) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 32) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր պէտք 

զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 19) 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի»:  (44 / 8) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, 

(46 / 7) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 26) 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ 

իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 29) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ 

զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ 
միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 

զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, գրեթէ զամենեցունցն կարացին 

ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն ցուանել լսողաց:  (57 / 27) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ  (64 / 27) 
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  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ զհակառակն 

գործել պղծութիւն, մի զի ի բազմահաւաք դիւցազնական խմբեցելոցն զանգիտելի 

էր եւ երկրորդ անգամ յաստուածառաքն երկնչել բարկութենէ:  (66 / 22) 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան  (68 / 27) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 20) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս, վասն 

սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ դատաստան. 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 11;  74 / 14) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, (78 / 8) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 13;  78 / 15) 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն 

վանդումն՝ փոքր մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի 

թողուլ բնակութիւնս:  (82 / 1) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն (83 / 17) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս 

եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 25) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով (84 / 25) 
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  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 28) 

զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող եւ դատաւոր եւ 

երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով (89 / 6) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ 

քեմ, մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն  (92 / 1) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ մերձակայ 

յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ 

ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 9) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, ո՜վ 

քաջք:  (93 / 22) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի չարացն 

պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն 

մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 17;  96 / 18) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ 

առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած, զայս նոքա մի մի ի վերայ 

ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան վարուց:  (97 / 13;  97 / 13) 
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  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին (97 / 34) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր հասակ, 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին 

յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 15) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, յորժամ 

սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն հասակաւ եւ 

զարդարուն հանճարովք (98 / 20) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 
միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 6) 

  որ առ ժամանակ մի խոյս տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն 

օգնականութեան նորին (100 / 27) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 28) 

  եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ մի 
ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել 

ամանակաց թիւ:  (107 / 11;  107 / 11) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն (110 / 3) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս (113 / 12) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին 

արքն, եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 11) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտան 

(115 / 27) 

մի՝ զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ 

վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 30) 

  եւ մի ըստ միոջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն ասասցուք կարգ 

ներբողենի:  (119 / 28) 
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  եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին  (127 / 14) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք 

ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ 

զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 11) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից   (132 / 32) 

մի ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ որոգայթ ի 

կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 23) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս (135 / 32) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն (139 / 22) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն վայրս, 

քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք. բայց 

մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն 

վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 27) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ եթէ 

եւս չարագոյն:  (141 / 18) 
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  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն  (141 / 24) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս (147 / 19) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն 

համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ 

առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 13;  167 / 15) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթասութիւնք 

մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի զուարճացեալք 

առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ ստորնայնոցս 

տուան տկարութեան (173 / 15) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն իսկ 

յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր, որպէս զի թերեւս 

շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն վասն 

բարետոհմութեանն, եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ 

զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 4) 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս զբաւական 

յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի տարակոյսք 

աղիտից (189 / 9) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից (196 / 18) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով բնութիւն, 

եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 12) 
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այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 2) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան  (206 / 24) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 28) 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, (209 / 21) 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 

ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ ոչ 

կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 5) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի 

ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 

բազմաւորական թռչնոցն երամոց, ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ 

երբեմն խառն ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս 

երգոց:  (217 / 26;  217 / 31) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան  (218 / 14) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով եւ 

միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (227 / 33) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ 

բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 21) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժմա (230 / 11) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 
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զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 22) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ (237 / 21) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս տարահաճելի:  (241 / 20) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն, (32 / 28) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ  (86 / 31) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ, որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ 

ժամանակք, բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 18) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 9) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 20) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին պիտանացուն, 

որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս իրերաց 

կացուցանէ (232 / 30) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  զառաջիկայս արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք 

(49 / 19) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ  (58 / 23) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ այժմ 

զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք, եւ զմի եւ 
զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկան (84 / 21) 
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  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 
զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 31) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն նախեղութեամբն 

երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ գոյաւորութեամբ 

գերազանցեալ,  (108 / 30) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք 

եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 13) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ 

իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթասութիւնք 

մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի զուարճացեալք 

առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ ստորնայնոցս 

տուան տկարութեան (173 / 15) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն  (210 / 10) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 26) 
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  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման զնորայն 

ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, 

առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն ընկալցի 

մրցանակ:  (63 / 8) 

  թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան տանջանաց 

ցուցանել հանգամանս (93 / 23) 

այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի 

մրցանակ  (125 / 6) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, 

յոչ միոյ պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (127 / 1) 

եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 18) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբար  (127 / 27) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ այս է 

վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային նախախնամութեանն 

գործոյ:  (197 / 23) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց:  (45 / 19) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս 

ընդ միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 
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  եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 20) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ (155 / 16) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի հաւատարիմ 

ընդունին հազարապետաւն (157 / 28) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, 

(170 / 33) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի յարդարեալսն համայն 

ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում յաճախեալ 

սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք ձմերայնոյ 

սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 13) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ 

(53 / 20) 

  առ որով ի միոջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան 

ձեւ՝   (170 / 17) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ խնամողաց 

ոչ է հարկաւոր  (32 / 32) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս (42 / 19) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ 

իւրաքանչիւրն ցանկութեանց (53 / 30) 

զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ 

զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի 
ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 
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  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  Եւ անդուստ առլցեալ իմաստասիրութեամբ այնգունակ մի ըստ միոջէ, (98 / 21) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 
միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 6) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան, զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին 

արքն, եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 11) 

  . եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 
միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն 

համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 5) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից  (196 / 18) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան:  (206 / 24) 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 31) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն (218 / 14) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ 

բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ  (228 / 21) 
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  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 
միոջէ ուստեք:  (92 / 10) 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միոջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 29)  

Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ անագան 

զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի ի 
միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն 

զգուշանալ պահպանութեանցս սորա:  (143 / 24) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի (191 / 12) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի 
միոջէն պատճառ (165 / 4) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի:  (178 / 20) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար (175 / 20) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ 

ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց (181 / 25) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ 

բարեաց:  (98 / 32) 
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  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց 

եթէ միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն 

եւ յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 7) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, եւ այնպէս 

յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ առ իս 

խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր բարեաց եւեթ 

զուարճանայի յուսովք, եւ զդձնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ 

սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից 

հանդերձ բերկրանօք, այնպէս երկաքանչիւրն կողմանք, զբազմաժողով լսողացն 

յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 10) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել մահու, 

սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք 

աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ գօշել 

աճեցեալ հասակ:  (82 / 24) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք, եւ 

այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն ըստ 

ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 25) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն, զայն այլ իւիք ոչ 

կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք, ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ 

ապագայից վշտացն, սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական 

հաւատն իմ հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից 

անվհատելի կամօք:  (190 / 18) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց, եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս 

եւ զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 10) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, որով յարդարեալ կատարին խառնմունք 

ճակատամարտիցն:  (160 / 32) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ մղեալ 

յարդարի, վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 
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վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 9) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի բոլոր 

ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 11) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք 

շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ երկուս 

բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 16) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս (74 / 11) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս (120 / 1) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ երամս, 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ բարեխառնութեամբ 

հանդերձ (122 / 24) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. (209 / 18) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ երկուս 

բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց (235 / 15) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի  (54 / 3) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ (82 / 11) 

  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն զօրութիւն 

յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն պարանոցին:  (210 / 16) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք ոմանք երկրագործացն 

մանկունք:  (160 / 23) 
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ԶՄԻԴ            - 1  մի՞ 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար դմա 

եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու 

կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 25) 

  

ՄԻԱԲԱՆ          - 1 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն  (223 / 11) 

  

ՄԻԱԲԱՆԱԿ        - 1 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 4) 

  

ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ   - 2 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 
միաբանական հաւասարութենէն (41 / 23) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 4) 

  

ՄԻԱԲԱՆԱՊԷՍ - 1 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ 

ընտանենալ միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 23) 

  

ՄԻԱԲԱՆԵԼ      - 1 
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  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ ումեք:  (140 / 9) 

  

ՄԻԱԲԱՆԻՄ   - 1 

 եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան 

(150 / 11) 

  

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 7 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս բնակելոյ ի 

դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին 

յողան, անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա 

ունել միաբանութիւն:  (122 / 21) 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն ազգս 

յանդիման իմ ածեալ, ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն (240 / 29) 

եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ եւ 

տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ 

կացուցանէ  (232 / 3) 

բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածից (237 / 28) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն 

վարել միաբանութիւնս (225 / 5) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի 

սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք (227 / 1) 

  

ՄԻԱԿԱՄ          - 1 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 25) 
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ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ - 3 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 28) 

որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ 

եւ միահամուռ բարեգործութեանցն վարք (202 / 3) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս 

երգոց  (219 / 28) 

  

ՄԻԱՀԵԾԱՆ      - 1 

  զի պատերազմականաւն զհամբարտակսն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 9) 

  

ՄԻԱՄԱՅՐ      - 1 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին (156 / 8) 

  

ՄԻԱՄՏՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 27) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք  (177 / 30) 

  

ՄԻԱՅՆ         - 144 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն (30 / 11) 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, գեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառս՝ այլ եւ զբարւոքն 

առաւել կելոյ:  (32 / 6) 
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  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 22) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ մեծ 

եւ հռչակաւորն Դիոգիէս  (33 / 16) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն յարդարեալ 

հնազանդեցոյց (34 / 3) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի 

նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ 

ընդ արեգակամբս ի մարդկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ 

գտցի ազն:  (38 / 14) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական կարծեն 

հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն 

զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 20) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ(40 / 5) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ միայն արանց 

արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն զնոյն 

մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 7) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն բղջախոհութեամբ 

զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն, 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 11) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ շնորհ, 

քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 24) 



3032 
 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ 
եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 29) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք 

այժմ միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 11) 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (49 / 35) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ ինչ, 

բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 2) 

եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 25) 

  զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն 

թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 19) 

  միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն (55 / 24) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն մաքրագոյն 

տեսութեան բանին գտան պարապեալք (57 / 23) 

  որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 25) 

սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն (62 / 29) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 12) 



3033 
 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 22) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 19) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 3) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 21) 

  որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի գործսն (79 / 6) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին 

լեալս  (80 / 7) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 3) 

  ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 33) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ վճարէ, 

(88 / 34) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ 

հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 19) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 16) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց ընկեցումն 

եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 19) 
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  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, որ 

մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս 

ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, 

մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ 

պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 4) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ յորդորելով եւ 

առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (98 / 32) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ 

հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն (99 / 27) 

եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 17) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ (104 / 11) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք 

շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկեւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս համարելով 

վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն, փորձի գեղեցկութեամբ եւ 

զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 25) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն 

առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ զայլն երկուս 

առաքինութիւնս (111 / 1) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ 

հաստումն միայն շնորհէ,  (113 / 1) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 31) 
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  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 19) 

  այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

  իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 2) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս 

կարգօք միայն առանձինն (120 / 26) 

  այլ միայն յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն 

զաւանդս:  (122 / 5) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն 

տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ 

սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ 

գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 31) 

  այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 7) 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող 

կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 23) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 8) 

  այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ ճանաչի միայն զապագովութեանցն 

հարազատաբար հարկանել սպասաւորութիւն:  (130 / 20) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 2) 

որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի մարդկանէ, 

այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 
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  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց 

ամենեցուն միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից 

բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Բայց միայն յայնմանէ,  (138 / 13) 

  որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն զբղջախոհութեանն, 

այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 5) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն (139 / 20) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 4) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս  (142 / 14) 

այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ (144 / 10) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին(148 / 33) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 18) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն 

տապալէ  (150 / 6) 

  եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 
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  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր քան 

զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ 

բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ (152 / 2) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 27) 

եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ (157 / 4) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս 

թեեւ միայն սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի (158 / 1) 

միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ ամենայն 

ումեք, (159 / 25) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք, որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ 

թանձրահողն եւ զխոշոր ապառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով 

կակղել  (161 / 28) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ երեւի 

մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն համանգամայն 

բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս:  (167 / 12) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ   (167 / 17) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն նաւահանգստացն 

եւ անդաստանացն գովելի վայրք,  (169 / 8) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն  (180 / 1) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ մարդիկ, 

որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 27) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն  (185 / 8) 
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  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս 

յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 8) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ միւսանգամ 

սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, որ լոկ 

կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 18) 

եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն 

արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր հսկայազն 

յիմանալ. եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի (191 / 12) 

  ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ 

բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս   (191 / 18) 

  եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ 

ձեռին գործ:  (192 / 28) 

  մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 6) 

բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ 

բնութենէ(195 / 15) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի վարդապետական 

շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 6) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր յիշեցեալ 

ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 1) 
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  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 4) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 8) 

որ միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 21) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ 

բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս 

առնէին, այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 2) 

  յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն զահաւոր 

պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ (209 / 24) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ ընդ 

անութ (210 / 6) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին բաւական 

համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս (211 / 27) 

  եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, 

այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 12) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 24) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 4) 
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  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել (215 / 8) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 24;  216 / 25) 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք, ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ 

անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք ողջունելն խառնուածոյն 

եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի բնութենէն:  (217 / 16) 

այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 11) 

  ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին 

փառս:  (220 / 22) 

  Այսոքիկ տեսութեամբք միայն ըմբռնին:  (221 / 17) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 24) 

եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս որդէծնութեան 

վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 10) 

  թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական 

կամօք:  (226 / 25) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով 

եւ միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց (228 / 1) 

  որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ 

այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 



3041 
 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ (232 / 11) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն եւ 

առաջիկայիւքս ճանաչի (234 / 11) 

  եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու 

զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն (234 / 30) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով 

տեսութեամբ, այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 31) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն հատուսցուք պատիւ 

գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 24) 

  

ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակութիւնն /գրքում 
միայնակուութիւն/բերեալ այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 10) 

  

ՄԻԱՅՆԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ 

կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով, 

միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 28) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ 

հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն (99 / 29) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 11) 
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ՄԻԱՆԱԼ        - 2 

  եւ մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 16) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ 

խոկալ միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 

  

ՄԻԱՆԳԱՄ      - 29 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 30) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն (38 / 24) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 26) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել (51 / 4) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին 

(60 / 15) 

  որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց  (79 / 18) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ (82 / 6) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան 

զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ 

յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն, այլ եւ 

յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 2;  85 / 9) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 21) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ գոյացան 

տեսակք  (103 / 20) 
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  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր (109 / 7) 

որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց 

պահեն հովանւոջ:  (115 / 32) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն  (124 / 20) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր 

բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

  որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 28) 

  վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 15) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 4) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 20) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս (173 / 27) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի (182 / 5) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն 

ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ ե (198 / 16) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, (205 / 29) 

  եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս եւ 

զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն (217 / 8) 
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  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 13) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 13) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց (233 / 1) 

  

ՄԻԱՆԳԱՄԱՅՆ          - 99 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 16) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն 

երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս, (32 / 24) 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 6) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են խորին 

խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 25) 

  եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ յամենայնցն տանին 

մարդկանէ:  (37 / 20) 

  եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն միանգամայն եւ իմաստութեամբ  (38 / 17) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն 

նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 25) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք  (41 / 31) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւն եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց խրատու, 

շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ, այլ եւ հենախաղաց 

հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր զինուք եւ քաջամարտիկ 
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զօրացն հանդիպեալ. եւ մենքենայիւք, որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, 

անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 10) 

Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 15) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ մեծարել 

զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (46 / 33) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ 

զերկրի, միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն 

խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  եւ միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի 

կենցաղոյս:  (48 / 7) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 18) 

  եւ միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ 

զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ 

զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ 

համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն 

(52 / 17) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ 

զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ 

վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ  (54 / 26) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի ի 

խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ զմին 

աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 29) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ եւ 

ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 8) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն ստուգութեամբ 

առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն լինել:  (61 / 3) 
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  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, 

եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ 

սենեակս:  (64 / 16) 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն, եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն 

ճանապարհ:  (65 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ լինելով, 

խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր առնոյր  (66 / 33) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի յերկակ 

հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ 

Աստուծոյ:  (75 / 23) 

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք եւ 

բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից (80 / 26) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց 

կորուսանել:  (82 / 18) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 14) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 32) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն 

լեալ կարող հանդուրժելոյ. եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի 

խնամելն միանգամայն եւ յաճեցոուանել (85 / 12) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 32) 

մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 25) 
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  ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն  (87 / 25) 

  եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել 

հառաչանս, միանգամայն եւ ի վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ 

հարկանելով,զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ 

զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ 

պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ 

արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, օրինակ 

իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք միանգամայն եւ լսողք, 

քաջայայտ ամենայն իրօք է, (88 / 19) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող 

եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ 

գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 4) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 15) 

եւ միանգամայն գազանօրէն սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն 

թոյնս:  (89 / 23) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր 

զոչ միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 6) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գթոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատիւ  (90 / 13) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս (91 / 22) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել կամեցաւ 

բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 19) 
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  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ 

փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ վտանգ տարակուսի:  (94 / 24) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ 

որ ի նոսա:  (96 / 9) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ,  (97 / 21) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 

միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն 

իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 30) 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 18) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ 

թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 20) 

  իսկ սա միանգամայն հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս 

ծառոց:  (113 / 2) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ այնգունակ 

ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս, խաղաղութեանցն 

եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի ցամաքի:  (114 / 27) 

  միանգամայն եւ աշխարհի՝ յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ 

ամբողջ, մնայ միշտ խաղաղական:  (118 / 22) 

եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան (119 / 13) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 3) 
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  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն 

յօժարութեամբ, միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ 

ուստեք առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

  եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէ (127 / 30) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց (129 / 20) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի (134 / 32) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող 

եւ միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու, որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ 

պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի 

տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 15) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն սկսող 

կատարելագունիցն եղեալ (155 / 2) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 5) 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 17) 

  այլ ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 24) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ (164 / 28) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք 

լի միանգամայն զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս 

եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն 

կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 33) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 

  Զոյց միանգամայն համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել(178 / 33) 

միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի 

խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 25) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան 

եւ միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 28) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք 

(184 / 11) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան 

(185 / 11) 

միանգամայն իսկ յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր 

(188 / 5) 

  եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, իբրու ոչ այլ ինչ 

յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ յանտանելի տեղի 

չարչարանաց:  (188 / 28) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել 

զնա՝ միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, որ 

բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր ծանրութեամբ 

վայրաբերեալ զինուցս (191 / 1) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 10) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 30) 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, 

եւ միանգամայն վյելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ բարութեանցն:  (197 / 13) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի 

բնութենէս միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ (197 / 16) 
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  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով բնութիւն, 

եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց (200 / 4) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան 

ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ 

թագաւորութեամբ միանգամայն եւ քահանայութեամբ  (204 / 9) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, ի մէջ նոցունց 

յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք, ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, 

առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ 

Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան 

ժողովուրդ:  (205 / 22) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն համարձակ 

քաջութեամբ (210 / 18) 

եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 4) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 17) 

  եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (215 / 1) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ լսել 

բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ 

բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 13) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 21) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս (231 / 19) 
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  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի գովելեացն 

է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 17) 

միանգամայն ի համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ 

զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 8) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ  (246 / 25) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական համարեալ 

արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 23) 

  

ՄԻԱՊԵՏԱԿԱՆ    - 1 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի 

զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր 

դրաստ, միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ (240 / 23) 

  

ՄԻԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 15) 

  

ՄԻԱՊԷՍ        - 1 

  եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 11) 

  

ՄԻԱՍԻՆ      - 5 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան 

(185 / 11) 

  քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ արտասէ զերկաքանչիւրսն ի 
միասին:  (201 / 14) 
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  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք 

եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն 

հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 10) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան, իբրու յոյժ 

խռնելոց ի միասին:  (214 / 3) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 

  

ՄԻԱՑՈՒՄՆ   - 1 

եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց փախստի 

զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵԱԼ   - 3 

  եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 28) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր 

(206 / 14) 

  

ՄԻԱՒՈՐԵՄ    - 2 

թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ 

նուազ միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  միաւորեցից զմեղանչական մարմինս տէրունական 

չարչարակցութեանն  (242 / 25) 

  

ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական 

անկողնեացն միաւորութիւն. (224 / 9) 
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  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն 

եւ զհարազատ միաւորութիւնն զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի 

սկզբմամբ:  (169 / 13) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս միաւորութիւն:  (179 / 12) 

  

ՄԻ ԳՈՒՑԷ   - 7 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ (83 / 17) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 28) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ վճարէ, 

վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, 

յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, մանաւանդ յորժամ ոչ եւս 

զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս ախտ, յիշելով 

միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող եւ դատաւոր եւ 

երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի 

զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 6) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ մերձակայ 

յաղագս երկիւղի ամանակիս  (93 / 9) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս  (232 / 22) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս, ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, 

եթէ յաճախեցից միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս 

տարահաճելի:  (241 / 20) 

  

ՄԻ ԵՒ ՆՈՅՆ   -  տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՄԻ ԸՍՏ ԵԶՈՋԷ-  տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՄԻ ԸՍՏ ՄԻՈՋԷ -  տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՄԻԹԷ           - 1 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին ինչ 

իցէ ազնուագոյն կարգի (136 / 28) 

  

ՄԻԼՏԻԱԴԷՍ - 2 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ 

ոչ Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 2) 

  

ՄԻՄԵԱՆՑ      -22 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են 

առ միմեանս (61 / 27) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց  (72 / 23) 

այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան 

առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով 

շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ 

անսպառ բերմամբն:  (164 / 24) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք 

ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս կացուցանէին (212 / 26) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս(219 / 11) 
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  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ իրաւացւոյն, 

որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ 

բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս 

պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ 

տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման 

իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 12) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ ապա 

ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, 

բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, եւ այլ եւս զանազան 

անառակութիւնք  (142 / 7) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ եւ 

մարդկան եւ անասնոց, (168 / 32) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ 

կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ յանիրաւ 

զրկութեանց զբոլորս, (232 / 33) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին 

փութանակի զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 32) 

  եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն 

անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 28) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ 

(203 / 22) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 2) 

  յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ գործական 

արհեստից (230 / 14) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով 

հեռացումն՝ զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական 

գոլ:  (224 / 7) 

եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի միմեանցն նուազութիւնս հարթէ (237 / 30) 
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  եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 11) 

  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր 

դնէին:  (212 / 29) 

  եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք ողջունելն 

խառնուածոյն   (217 / 16) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն (220 / 28) 

  

ՄԻՆ  - 8 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, ոչ 

միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 5) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 13) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի (129 / 12) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 11) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ 

պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 15) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի ի 

խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ 

անցեալ զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն 

յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ 

զհերքութիւնս:  (56 / 30) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ 

չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ 

ամանակաւ,  (140 / 17) 
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ՄԻՆՉ           - 63 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման քանզի 

այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս, մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 18) 

  կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (36 / 34) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ 

հռչակելիք, մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց 

փոխանակ պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 19) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 12) 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ, որք թէպէտ եւ 

կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա այնքան զօրացեալ 

առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ բանիւք (49 / 15) 

  զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին 

ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 19) 

  որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի երկակի արուեստիւ 

զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց իմաստս:  (50 / 31) 

  այնքան կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան 

հմտութիւն, մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն 

կարացին լինել քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 15) 
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սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 

  այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, 

եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական  (55 / 31) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին  (56 / 19) 

եւ եթէ զգործնականն, այնպէս գոգցես անհմտութեամբ 

գերեւացուցանէ, մինչ զի գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն զառածանէ 

չարութիւն:  (57 / 7) 

բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն 

երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել 

կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր 

ամուսնի, մինչ կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. եւ բաղձայր 

փափաքանօք  (63 / 16) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 5) 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 2) 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի 

ջանացեալ, մինչ զի համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ 

գաւառ:  (81 / 33) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն զբաց 

տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ 

բլուրս, մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 12) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս (93 / 2) 
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  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ (96 / 13) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ 

առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 11) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում 

եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս  (99 / 6) 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն 

տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն 

ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 10) 

  Եւ զսոյն ոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս 

անցուցանելով, մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 17) 

անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն 

(120 / 17) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել 

նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայելութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19) 

բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ եղեւ 

զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 12) 
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  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, 

այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի 

(127 / 5) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ ի 

հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ ամուսնութեանն:  (128 / 2) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ 

թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 32) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել (145 / 18) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք (148 / 28) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ մանաւանդ 

ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի նախանձախնդիր 

եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն պատրաստական 

գտանել:  (154 / 17) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ իսպառ ընդ 

յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն յորձանս 

անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, (173 / 8) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 27) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք 

եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն 

վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 21) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել (180 / 22) 
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  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն ասացեալ 

առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան, մինչ զի հանապազոր 

բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք (189 / 24) 

այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին  (191 / 29) 

  մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 6) 

  մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ 

մերձաւորն նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ 

բովանդակ բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել  (195 / 3) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լա 

եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ 

զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ 

ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

  մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, 

սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ 

կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 19) 

   եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն (210 / 13) 

  եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս 

սատակէին, մինչ զի ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս (212 / 28) 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր բարեբախտութեամբ 

զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 18) 

  այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի, մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ 

տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց   (220 / 9) 
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  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ յաշխարհ 

զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի վերոյ 

համարեալ է ախորժակ:  (222 / 14) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ 

յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս 

զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 24) 

  

ՄԻՆՉԴԵՌ      - 3 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ յարբունս 

տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 28) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս (212 / 14) 

  

ՄԻՆՉԵՒ        - 48 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ 

խրատս, մինչեւ սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 16) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի քաջառաքինաբար 

կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ 

արարչական զօրութիւն (53 / 1) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորաայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն  (56 / 9) 

  եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 15) 
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  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն   (70 / 18) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ   (72 / 21) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց 

բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 21) 

որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ յանկումն 

գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 16) 

  որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն (96 / 5) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 

մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն 

պարապէր բանի անսխալ կարծեօք:  (100 / 16) 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն եկեղեցիս 

Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 4) 

եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն 

պահել:  (110 / 17) 

  մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան 

(114 / 31) 
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  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս յօրինելով 

տնդիր:  (115 / 12) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (122 / 31) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի 

սկզբանցն մինչեւ ի կատարած (123 / 28) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ 

արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 4) 

  եւ այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, (134 / 29) 

այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ զզանազան 

բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 24) 

  Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ զերեսս 

երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն 

պարսպել մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 11) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, 

եթէ մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 2) 
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  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ 

հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն 

բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12) 

  եւ այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ  (198 / 14) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով 

գրեթէ մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 

  որգովն ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա 

դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 2) 

այլ բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն (207 / 14) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն (207 / 21) 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին բաւական 

համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս (211 / 27) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 18) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ կուր 

առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ իսկ:  (215 / 13) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ 

ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 
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  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ զգեցայց 

զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 

  

ՄԻՆՉ ԶԻ  - տե՛ս ՄԻՆՉ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՄԻՇՏ - 98 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ 

իւրովքն միշտ խրատաբանութեամբք (31 / 22) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան 

արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ 

ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով, անարգութիւն 

ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց 

եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց. եւ ինքեանց միշտ զդառն հարկանել 

ծառայութիւն:  (35 / 1) 

  միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով, որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 15) 

եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն միանգամայն եւ իմաստութեամբ (38 / 17) 

եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ  (39 / 10) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 18) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 25) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ 

զմտերմութիւն միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն 

համայն   (42 / 28) 

միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան կամաց:  (42 / 32) 

  Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 16) 
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  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 5) 

  այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ 

լիք հիքութեամբ:  (46 / 8) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

  այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 30) 

    եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան զամանակս կատարէ 

կենցաղոյս:  (47 / 35) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  միշտ իմասցի լեալ պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  եւ միշտ դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ 

գտանի:  (54 / 19) 

   միշտ զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

  եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցեալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 20) 

  ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 8) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ 

եւ միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 27) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել զապագովութեանցն 

բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց ստեղծականն եւ 

առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5) 
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  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. (64 / 5) 

  որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր խրախալից 

խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  որ միշտ չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել (77 / 23) 

  միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ եւ ի 

փրկութիւն ոչ երբէք (78 / 3) 

  միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք (80 / 24) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն, վասն զի 

հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս յաշխարհ 

հեղեղեն:  (80 / 31) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, քաղաքասէրք 

ելով միշտ եւ համբուրասէրք  (84 / 17) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 11) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ (96 / 2) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն  (97 / 5) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս ըստ 

նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս  (103 / 11) 

  միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 30) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 6) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 
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  եւ իսկոյն ի բոլորից գրեթէ ի կենդանեաց հնչեալ միշտ նոցայն մեծարի 

բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  մնայ միշտ խաղաղական:  (118 / 23) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է 

գործակ  (118 / 32) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, 

անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն  (120 / 17) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան  (120 / 20) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասար  (120 / 28) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ (122 / 31) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 16) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց (126 / 1) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ անյարկ 

հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 11) 

միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ (134 / 7) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 3) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ որոգայթ ի 

կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով  (135 / 25) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի   (136 / 5) 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 
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  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 4) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց 

ըստ լաւին  (158 / 35) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ (164 / 18) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ 

եւ միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 20) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 30) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 23) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 14) 

  միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել  (180 / 18) 

  եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 3) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ մարդիկ, 

որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 29) 
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  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ 

չարին միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն (187 / 7) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 21) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից (189 / 31) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ առաջնորդել 

Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ զբազմախնճոյսն պահել 

քաղաքսն:  (192 / 31) 

այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք 

եւ միշտ քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (200 / 1) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 28)      

Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց (204 / 31) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք 

էին  (211 / 29) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային լուղակս 

(213 / 20) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 30) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն  (216 / 2) 

  այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 21) 
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  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ յաշխարհ 

զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի վերոյ 

համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 

  եւ միշտ գործակից աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 27) 

  այլ միշտ խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ 

դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 13) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան  (227 / 2) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ  (227 / 16) 

  կատարելով միշտ զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս 

յօրանան փառօք:  (230 / 2) 

որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 1) 

միշտ երկուց հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն 

զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս 

ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման միշտ ընկալեալ 

զհաշումն (241 / 12) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ 

յաճախեցից միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս 

տարահաճելի:  (241 / 19) 

  որ զմիշտ հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն (125 / 25) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք 

յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս 

աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 7) 

  

ՄԻ ՈՔ- տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՄԻՋԱԳԱՐ      - 1 

վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  

ՄԻՋԱԿԱՑԵԱԼ  - 1 

  եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն 

տեղւոջ միջակացեալ  (240 / 24) 

  

ՄԻՋԱՀԱՍԱԿ   - 1 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի 
միջահասակին կանաչայնովն գեղեցկանան (170 / 19) 

  

ՄԻՋԱՍԱՀՄԱՆ          - 5 

  եւ միջասահման երկաքանչիւր կողմանցն լինել (102 / 9) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս  (172 / 1) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց (58 / 7) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան  (132 / 23) 

  եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ 

սոցին միջասահմանն:  (104 / 10) 

  

ՄԻՋԱՒՈՐ     - 1 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ 

բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 3) 
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ՄԻՋԵՐԿՐԵԱՅ            - 5 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 
միջերկրեայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս  (160 / 5) 

  «զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 10) 

ամենազան բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին 

զնա միջերկրեայք  (184 / 15) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 20) 

  

ՄԻՋԻՆ      - 3 

սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի, իբրեւ 

յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն 

գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ 

որ զմիջին բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 30) 

  

ՄԻՋՆԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան 

լայնատարած միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 27) 

  

ՄԻՋՆՈՐԴ    - 1 

  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածից  (237 / 28) 
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ՄԻՋՆՈՐԴԵԼ            - 1 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու եւ 

վամաքի, միջնորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 16) 

  

ՄԻՋՈՑ         -15 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 1) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ, եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի 

անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ 

տանել հոյլս:  (209 / 17) 

  թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ գերազանցեալ զիմաստակացն 

հոյսն:  (36 / 3) 

  որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 14) 

  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ 

առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 16) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լինելով իբր 

մեծ միջոցաւ արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

  այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ զհանդերձիցն 

մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 25) 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 24) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին եւս 

անկեալ կենացն է փայտ  (186 / 34) 
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  եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 2) 

  զի ի սմա գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարածք (113 / 7) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն զարգացման 

պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա (217 / 19) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն (219 / 13) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  

ՄԻՋՕՐԵԱՅ   - 2 

  որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն (108 / 1) 

  զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, օժանդակէ 

զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 11) 

  

ՄԻՋՕՐԷ     - 2 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 30) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից հանդիպեցաւ 

անձն իմ ի պաշարումն չարեաց, (246 / 26) 

  

ՄԻՍ   - 7 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս  (31 / 24) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին  (156 / 7) 
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  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու եւ 

ցամաքի, միջնորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 15) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ 

փափկանայ միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր զմու ի 

մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 

վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 13) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս ողկուզորէն 

խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ լիութեամբ 

յղփացեալ:  (182 / 17) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ (51 / 21) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  

ՄԻՏ    - 53 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 9) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից (54 / 28) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք (82 / 9) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ 
հարկանելով զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն (91 / 21) 

  եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն, զնոյն 

կառուցեալ ընդ միտ ածէք (93 / 6) 
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  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս, զի ոչ բնաւ ընդ 
միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեա  (99 / 18) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 11) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով (207 / 5) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի (35 / 28) 

այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, 

զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 26) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ 

լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն 

սորա՝ միտս ստասցին, (75 / 8) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, զխենէշութիւն 

մտաց արտաքսեցից (247 / 3) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի չարացն 

պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 
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  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ 

գերել զմիտս կնոջն եւ մեծակաշառ կապինօք եւ գիներբու հացկերութեամբ  (72 / 34) 

  հարկ է եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա (111 / 27) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս անդադար 

գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ (148 / 12) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ 

բաւական զմիտս աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն 

եւ հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 19) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ ճշմարտապէս 

գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն (202 / 19) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ ի 

բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն զօրանայ:  (223 / 17) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ 

լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ ջլատեալ 

լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 20) 

որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն:  (144 / 29) 

եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս (150 / 13) 

  եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս մտաց փախչին 

խաղիւք  (148 / 6) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին (156 / 26) 
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  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ, 

քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց  (229 / 19) 

   յորժամ հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն 

դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին 

հրապուրիչ անջրպետն զիս արտակայ:  (242 / 7) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, 

զխենէշութիւն մտաց արտաքսեցից,  (247 / 3) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի 
մտաց զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 3) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 

նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ   (121 / 29) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն (144 / 30) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 20) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն  (204 / 5) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն (37 / 15) 

  բանիւ ասեմ եւ մտօք (51 / 29) 

   եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն 

արկանել  (54 / 31) 

  , զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 11) 
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ՄԻՏԵԱԼ          - 2 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (32 / 1) 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն 

(73 / 32) 

  

ՄԻՏԵԼ           - 1 

  օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն 

ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 4) 

  

ՄԻՏԵՄ           - 1 

  եւ կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք 

ի վատթարագոյնս միտեցին չարիս  (125 / 3) 

ՄԻՐԳ            - 2 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ 

զդիր մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 20) 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան (240 / 25) 

  

ՄԻՒՍ            - 31 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  Հաւասարապէս եւ միւսս նախահարբ մօտաւոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 5) 

Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ մկանացն 

յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն 
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փրկութեան, եւ միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն 

դառնայցեն վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 3) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի, 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով (183 / 3) 

  Բայց տեսցուք զմիւսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք  (170 / 22) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն անտես 

արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ անտած 

խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 25) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 16) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 34) 

  եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ յօգուտ 

մատուցանել:  (165 / 15) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի զարմանալիսն մատչելով 

փոխանորդութիւն:  (168 / 23) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն  (155 / 19) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 15) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն (179 / 17) 

  Իսկ միւսոյս՝ ճնշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ ձիթոյն 

բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, (181 / 32) 
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  եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ 

բերկրանօք,  (53 / 11) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել:  (102 / 31) 

  երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել 

ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 11)      

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 31) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 

  Սոյնպէս եւ միւսումս՝ հանդերձ զօրավարաւ զօրականացն դասք (160 / 25) 

Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի 

յառաջադէմսն(156 / 11) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ (157 / 32) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի 

յարութեանն միւսս:  (163 / 8) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս (170 / 13) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ գեղեցկութեամբ 

(175 / 26) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի տեղւոջ:  (140 / 1) 

  

ՄԻՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆ  - 1/միաւորութիւն՞/ 
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  այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս 

ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ 

ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ 

բերմամբն:  (164 / 25) 

  

ՄԻՒՍԱՆԳԱՄ - 15 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար 

յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ 

եւ միւսանգամ արտօսր թորել  (62 / 24) 

   զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ ողջունել 

բնութիւն:  (93 / 21) 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած, 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 22) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ 

ոչ միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս  (189 / 17) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց 

եւ միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 30) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, 

գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 28) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք  (207 / 18) 

եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր բանակ:  (210 / 21) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 30) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ մարդիկ, 

(220 / 15) 
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  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 10) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն, որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս, 

եւ աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան, եւ ես փարատեալ ի 

տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար սքանչելագործութեամբք 

հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ վիճակս:  (241 / 27;  242 / 1) 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն ազատութեամբ, 

եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 8) 

  

ՄԻ ՏԵՂԻ - տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՄԻ ՔԱՆ ԶՄԻ  - տե՛ս ՄԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՄԽԵԱԼ - 1 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի քաղցր 

աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 14) 

  

ՄԽԻԹԱՐԱԿԱՆ - 2 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 10) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, 

գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ 

միւսանգամ մխիթարական փրկութիւն:  (203 / 28) 
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ՄԽԻԹԱՐԵԼ   - 3 

  այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ  չափաւորապէս  (54 / 30) 

  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ 

զօրութիւն մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 3) 

  

ՄԽԻԹԱՐԻՄ - 1 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ դարձեալ 

զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 20) 

  

ՄԽԻԹԱՐԻՉ - 1 

  զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան  (246 / 31) 

  

ՄԽԻԹԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 9 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ 

յոյս մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  գտանել արդարեւ դեղ մխիթարութեան  (226 / 5) 

  չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք 

կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ 

ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 

  Եւ թող զայս, մի եւս այլ դարձեալ մեծ բարեյուսութիւն առից, միանգամայն իսկ 

յերկայնամիտն եւ ի մխիթարութեանցն ապաւինեցայց հայր  (188 / 5) 
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  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս (147 / 20) 

ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 13) 

  

ՄԿԱՆ    - 2 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ 

լոյծ մկանացն ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն 

հասանէ շահից:  (57 / 10) 

որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ 

լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  

ՄՂԵԱԼ            - 4 

  եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ արտաքս 

քան զսահմանն իմաստութեանն, որով կատարելապէս բարձրագլուխս 

իր մղեալ յարդարի:  (162 / 19) 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի հեռուստ 

շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն 

բարձրագլուխ մղեալ յարդարի (177 / 10) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք  (207 / 15) 

  

ՄՂԵԼ  - 1 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիւսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս  (166 / 28) 

  

ՄՂԵՂԱԿ           - 1 

  զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 22) 
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ՄՂԵՄ - 3 

որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ ճախանոցօք եւ 

ազգի ազգի կտտանօք եւ մղեն երախաձգութեամբն սանձակոծելով զկզակս 

(131 / 32) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ ոչ 

գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն զախոյանս, 

(150 / 26) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  

ՄՆԱԼ  - 12 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս (128 / 11) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն (171 / 22) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ հանգոյն 

նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք բարիկրեալ 

գրգի:  (178 / 18) 

իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն (207 / 8) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս (241 / 19) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 22) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ (193 / 28) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ, 

աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 17) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք 

էին  (211 / 30) 

  զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ (213 / 26) 
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  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 16) 

  միանգամայն ի համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ 

զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 

  

ՄՆԱՄ  - 12 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն մնայ յիշատակ 

անդրեօքն  (118 / 11) 

  յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 23) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, (138 / 11) 

  յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն, յայնժամ սա ի չարաչար 

ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն   (76 / 5) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգի ընդ համարով(158 / 27) 

  որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից   (142 / 23) 

յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով տրտմութեամբս, 

մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

   անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ (187 / 6) 

  եւ այժմ համանգամայն ի ճառելոյ արգասաւորութեանց կողոպուտ եւ 

մերկ մնացի:  (241 / 5) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի բարկութիւն 

շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 9) 

  

ՄՆԱՑԱԿԱՆ        - 1 
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  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ 

բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 12) 

  

ՄՆԱՑԱԿԱՆԱԳՈՅՆ        - 1 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի 

նւթս մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 14) 

  

ՄՆԱՑԵԱԼ         - 6 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ (89 / 14) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 17) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ 

յայնցանէ մնացեալ բարեաց  (198 / 8) 

  ի մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (213 / 1) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 14) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն  (228 / 32) 

  

ՄՆԱՑՈՒԱԾ       - 1 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց 

թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս, (229 / 2) 

  

ՄՇԱԿ    - 12 



3092 
 

  մինչ զի նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային 

սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ բազմութեամբ 

սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ իշխեցելովք:  (107 / 7) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք(118 / 24) 

   այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ 

(146 / 9) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ կանխեալք ի 

յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն 

ունին առ սա:  (168 / 2) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն 

գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 24) 

  եւ գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 31) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս ամենավիշտ 

աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ արեւակէզ 

առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն  (149 / 27) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց (218 / 8) 

յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս (111 / 8) 

  

ՄՇԱԿԱԿԱՆ         - 8 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն (54 / 5) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս (111 / 8) 
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  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ 

զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ 

զկարկտիցն (54 / 24) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ յոլով 

եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք. այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր 

ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ մշակականն իցէ, (58 / 16) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, (138 / 28) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, 

երիցագոյն ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ 

իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  

ՄՇԱԿԱՆՄԱՆ    - 1 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 

  

ՄՇԱԿԵԱԼ          - 1 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան թէ 

որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ ցանկալի 

տնկագործութիւնն:  (216 / 9) 

  

ՄՇԱԿԵԼ           - 4 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ 

յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 1) 
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  Քանզի ուր սիանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 6) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 
մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել զդժուարապատահ 

դիպուածսն:  (171 / 33) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 27) 

  

ՄՇԱԿԵԼԻ       - 1 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց առատաբար 

զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 10) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց (161 / 6) 

  

ՄՇԱԿՈՒԹԻՒՆ           - 4 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի 

տածելի պատրաստականք:  (174 / 22) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ ամենայն 

ումեք  (159 / 26) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 20) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր 

յաճախութեանցն վայելական երեւի  (163 / 9) 

  

ՄՇՏԱՎԱՅԵԼԵԱԼ - 1 
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  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 18) 

  

ՄՇՏԱՓԹԻԹ    - 1 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր 

նկարագրել, մշտափթիթն լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ 

գունաւորութեամբն:  (180 / 23) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐ          - 4 

  եւ առիթ ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 10) 

այլ եւ յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն 

իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ լսողացն(65 / 23) 

ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 32) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր եւ 

յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ:  (239 / 9) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԱԲԱՐ    - 1 

  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 26) 

  

ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐԵԱԼ    - 2 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն (139 / 5) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ 

չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ 

ամանակաւ,  (140 / 17) 
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ՄՇՏՆՋԵՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ     - 2 

   ի նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ 

պահին մշտնջենաւորութեան (103 / 27) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ դժոխք, 

նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 
մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 17) 

  

ՄՈԼԵԱԼ          - 1 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի ծառայութեան 

չարիս:  (143 / 10) 

  

ՄՈԼԵԿԱՆ         - 8 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 3) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ 

եւ մոլեկան վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարիի:  (134 / 31) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 31) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց 

գերազանցէ մոլեկան խելայեղութեամբն (146 / 26) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ 

զօրացուցանէ զմոլեկան կատաղութեանն արկածս (142 / 33) 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն 

հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ եթէ 

եւս չարագոյն:  (141 / 18) 
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  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի ումեք 

ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  

ՄՈԼՈՐԱԿԱՆ     - 1 

  եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց 

պարապեցին մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  

ՄՈԼՈՐԵԱԼ      - 1 

  շարժեսցի յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ 

յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  

ՄՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ      - 6 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս  (70 / 12) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ 

յընդդէմ մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 30) 

  զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ զՅովաբայն բոցակէզ 

հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 10) 

  որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ ապականացու 

եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 18) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  

ՄՈՅՆ - 1 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 27) 
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ՄՈՌԱՆԱՄ        - 1 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն  (62 / 22) 

  

ՄՈՌԱՑԵԱԼ       - 1 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան  (148 / 19) 

  

ՄՈՌԱՑՈՒՄՆ  - 2 

  անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի 

նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ  (146 / 13) 

  

ՄՈՌԱՑՕՆՔ     - 1 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 23) 

  

ՄՈՎՍԷՍ          - 15 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ (96 / 2) 

  «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 21) 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս  (208 / 14) 
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  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6) 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն մեծի 

նախամարգարէին Մովսէսի, զԿորխայ ասեմ եւ զԱբիրոնէ  (48 / 21) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի (58 / 33) 

  «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում 

ծառային Մովսէսի»:  (102 / 2) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 26) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն զեկուցանեն 

գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի  (128 / 32) 

  այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 5) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս 

քովին Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ 

անձինդ, ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 3) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, վասն 

զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն հաւաստեաւ 

պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն 

զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 6) 

  

ՄՈՎՍԷՍԱԿԱՆ   - 1 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 
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ՄՈՐԵՆԻ        - 1 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնխ ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, որք 

մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն խորշակասուն 

պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն (146 / 22) 

  

ՄՈՒ    - 4 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ 

(199 / 16) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել մահու 

(82 / 23) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 30) 

  

ՄՈՒԹ  - 3 

  տարածեցի ի վերայ իմ մութ անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք 

(244 / 20) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ (246 / 21) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ 

խաւարազգած մութք արտաքս ընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ 

բարօրութեանց  (239 / 6) 

  

ՄՈՒՏ   - 5 

  զի հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ մուտն պարսպեսցի 

անսխալ աջողութեամբ  (170 / 10) 
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  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  վասն զի սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ 

պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 9) 

  եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին 

ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն 

կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ կուսէն  (241 / 28) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, 

մինչ ելի  մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

  

ՄՏԱԲԵՐԵԱԼ        - 1 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ ամենեւին 

բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  

ՄՏԱԲԵՐԵԼ         - 3 

  զիա՞րդ համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ 

իշխել իբրու ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 15) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն (83 / 16) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  

ՄՏԱԲԵՐԵՄ         - 3 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր գոլ, 

յաղագս որոյ մտաբերէին հետամուտք լինել (207 / 10) 

մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն (70 / 6) 
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ՄՏԱԾԵՄ - 1 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր կորուսանել 

(68 / 21) 

 ՄՏԱԾՈՒԹԻՒՆ - 4 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ զքաջայայտ 

սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն  (125 / 9) 

  զի ըստ իւրաքանչիւրն իրաց գեղեցկապէս մտածութեամբք եւ զելսն 

իմանան:  (116 / 23) 

անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի (138 / 18) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

  

ՄՏԱՀԱՃՈՅ      - 1 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն 

լինել մտահաճոյ (230 / 24) 

  

ՄՏԱՆԵԼ           - 7 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն 

է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին  (144 / 8) 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ  (148 / 30) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 
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  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան   (206 / 25) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի 
մտանել հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին 

զօրութեամբ արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 21) 

  

ՄՏԱՆԵՄ           - 3 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս անցանել 

պարիսպ (219 / 8) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

  

ՄՏԱՌՈՒ            - 2 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս (35 / 27) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն (56 / 7) 

  

ՄՏԱՌՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 12) 
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ՄՏԱՑԻ   - 1 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ, եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան յայտնել 

թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 5) 

  

ՄՏԱՒՈՐ            - 5 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ 

միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 6) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն 

կատարելով, մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (122 / 1) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 34) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ (171 / 8) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի   (176 / 32) 

  

ՄՏԵԱԼ  - 5 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար զմարդն 

ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (146 / 1) 

եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս, իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ 

սքանչելեացն (207 / 7) 

  եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով, (213 / 3) 

   եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 15) 
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ՄՏԵՐԻՄ         - 7 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր 

զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ գիտէ 

(36 / 27) 

նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ 

այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 6) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 5) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 22) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զ եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց  (233 / 6) 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ 

յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 12) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից 

հաճոյացեալ մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս, (78 / 25) 

  

ՄՏԵՐՄԱԲԱՐ       - 8 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան, ընդ նմին եւ 

աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր զամուսնական 

ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 9) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ 

յընչիցն մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ 

ի բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ 

յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 2  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն 

իրաց աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի 

երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի ստացումն   (106 / 23) 



3106 
 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եեւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս համարելով 

վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 12) 

Եւ հանապազ մտերմաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 1           Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ 

սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ իմատասիրացն հետազօտելով 

քննել կամիցի զանբան կենդանեացն զգոյացութիւնսն, (130 / 2) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք ընդ 

անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 19) 

  

ՄՏԵՐՄԱԳՈՅՆ  - 2      - 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ  (64 / 18) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ  (36 / 20) 

  

ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ        - 6 

յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 24) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն.  (131 / 13) 

  եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 19) 

դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ 

իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 20) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց խրատու, 

շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 9) 
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վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝(42 / 28) 

  

ՄՏՈՒՑԱՆԵՄ    - 1 

   եւ մերքս մտցեն ի մէջ բանակին եւ հարցեն զզօրսն այլազգեացն:  (192 / 17) 

  

ՄՐԳԱԲԵՐ          - 2 

եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ 

յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան թշնամեաց 

խամրացուցանելով, (212 / 11) 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն բնաւորեցելով ի 

պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  

ՄՐՐԻԿ           - 4 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 31) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 27) 

եւ զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 13) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն(137 / 4) 

  

ՄՐՐԿԵԱԼ          - 1 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 27) 
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ՄՐՐԿԻՄ        - 1 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի մօտոյ ծովածուփ 

եռացումն մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 31) 

  

ՄՐՑԱՆԱԿ          - 29 

եւ զնոյն գովել եւ ընդունել, եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն 

գովանաց մրցանակ:  (33 / 17) 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ (38 / 5) 

   ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս 

բերել մրցանակ  (46 / 21) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 19) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 18) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, 

առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 9) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն 

առնուլ մրցանակ եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել, յոյժ 

գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ (68 / 13) 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ (75 / 10) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

  կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս ըստ 

նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս եւ 

հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 14) 



3109 
 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ  (125 / 7) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի 

յայս մրցանակ աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ 

մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 27) 

  եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ 

գործ, կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ, (209 / 7) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի յերկակ 

հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ 

Աստուծոյ:  (75 / 21) 

  եւ զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 11) 

  միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 30) 

որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ 

գոովութեան մրցանակս(102 / 19) 

  յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 31) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ 

տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 28) 

  լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն 

տալ մրցանակս  (123 / 30) 

  ինքն ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն 

հատուցանել մրցանակս:  (135 / 4) 

ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին 

զմեծացուցիչ մրցանակս:  (150 / 28) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս (231 / 20) 

  եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ 

փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 3) 
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որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ 

ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք  (235 / 19) 

  

ՄՐՑՈՒՄՆ      - 4 

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 31) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ 

ըմբշական մրցմանցն մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ 

նահատակաց խումբս, ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր 

գործւեաց եւ առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 2) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս (235 / 18) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու 

չափ մրցումն՝ փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

  

ՄՕՏ     - 3 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեռուստ եւ կամ ի մօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30)  

վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ 

գիտելով հասանել է հայցուածոցն (190 / 26) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն վճարեաց՝ 

պատմելով զգալուստ փրկչին (102 / 26) 

  

ՄՕՏԱԶԳԱՑ       - 1 

  Հետեւելով եւ այլքն անգիտասարաս իւրեանցասարաս երանգոց գիտակ ելով 

ըստ մօտազգաց իրադիտողին՝ զիւրաքանչիւր համանգամայն կապտէին:  (248 / 30) 

  

ՄՕՏԱՒՈՐ         - 4 
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  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ (144 / 25) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտաւոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 5) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ յարանայ. 

է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ տեղիսն:  (227 / 15) 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ 

զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 7) 

  

Յ  (1861) 

  

ՅԱԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք (89 / 25) 

  

ՅԱԽՃԱՊԱԿԵԱՅ  - 1 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ 

կամ զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 

  

ՅԱԾԻՄ           - 3 

եւ տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին (144 / 33) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան, այլ ձեռք ի չուանաձգութիւնս աշխատին, եւ աչք ի յառագստս նաւաց 

պշուցեալ հային, եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս 

(150 / 13) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի  (188 / 2) 
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ՅԱԾՈՒՄՆ        - 2 

եւ միտք զբաղեալ յածին ընդ անզգալի արարածոց յածմունս (150 / 14) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 

  

ՅԱԾՈՒՆ           - 1 

վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային բբջջին 

յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն (149 / 1) 

  

ՅԱԿԱՆԵՄ          - 1 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 21) 

  

ՅԱՂԱԳՍ           - 97 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, (32 / 2) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 29) 

 որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 21) 
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  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով,  (43 / 4) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն ստուգութեամբ 

առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն լինել:  (61 / 2) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ 

իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 9) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 29;  61 / 30) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ (62 / 17) 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով 

կատարել յաղագս նորոգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ (64 / 7) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին 

անձին  (65 / 3) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 11) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ 

եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ 

եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել, յոյժ գերազանցեալ քան 

զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ (68 / 12) 

եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան (68 / 22) 
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  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 19) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ 

ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 28) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ 

բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 2) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ նենգութեան, 

պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 27) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 30) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ 

զկէսս յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, 

մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 23) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն 

որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս (87 / 14) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով տեղիս 

(88 / 3) 

յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 32) 

  յաղագս երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ 

անըմբերելի ընդ ինքն կիրս  (89 / 27) 

  յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել 

օրինօք:  (90 / 23) 
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  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին 

իցեն նմանք:  (91 / 33) 

  զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ մերձակայ յաղագս երկիւղի 

ամանակիս (93 / 10) 

  զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին (94 / 23) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ (95 / 4) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ ցանկութեան 

մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն զաւակի յառաջ 

խաղացումն առնել  (100 / 14) 

յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին  (100 / 27) 

  զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն 

գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ 

հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 17;  103 / 17) 

  Մանաւանդ զի այժմառաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն 

տանել յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ (114 / 10) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 

  միանգամայն եւ աշխարհի՝ յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ 

ամբողջ, մնայ միշտ խաղաղական:  (118 / 22) 

  յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս 

ի գլուխ:  (118 / 27) 

  յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն (119 / 21) 

որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (123 / 1) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 

  յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 30) 
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  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն  (128 / 21) 

   յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ բերեալ մատուցանեն 

մեծարանս:  (130 / 15) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք  (130 / 21) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 4) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 5) 

  . եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 11) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել զբանս 

(133 / 13) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս  (135 / 31) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ  (136 / 18) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն 

 (159 / 18) 

  , սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

   յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն 

ապրեցուցանել:  (161 / 33) 

  եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ յապականագործ արկածիցն վնասուցն 

մնալոյ սերմանեալն (162 / 22) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ 

տանի յաղագս ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ 

լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 
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  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 7) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 25) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ 

հաստատութեամբ յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով 

դալարացուցանել   (170 / 27) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 29) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր  (180 / 3) 

  յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց զօրաւորագոյն ունելով 

բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ լինելութեամբ 

ընդունելին լինելով (180 / 29) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 3) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ 

Արիստիդէս «Յաղագս չորիցն»:  (185 / 4) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ յաղագս պատերազմին 

խորհուրդ:  (185 / 14) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 10) 

  եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 
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որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս 

յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 4) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք (190 / 8) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի 

դիպուածոյս յաղագս յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ 

խոստովանութեանն   (193 / 25) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան(197 / 24) 

   յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն  (204 / 2) 

 ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 20) 

  յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել (207 / 10) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 29) 

յաղագս քաջառուգագոյն զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա 

(217 / 19) 

յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել  (220 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին 

այնորիկ, յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 4) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել (223 / 7) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս (226 / 3) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս խենեշութեանն 

համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր երկասիրութեանն 

վաստակս  (228 / 6) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին հոգ 

տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 31) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկնիւ:  (230 / 4) 
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  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց այսոցիկ 

կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ տաժանման 

մարմնոյ, (232 / 25) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք յերկրի, 

եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս:  (236 / 14) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս  (237 / 7) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն:  (242 / 9) 

  

ՅԱՂԹ  - 2 

, որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (190 / 34) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր 

ձեւով՝ յաղթ մարմնով, անճոռնի հասակաւ (209 / 22) 

  

ՅԱՂԹԱԿԱՆ       - 1 

եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն (38 / 28) 

  

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԱԼ            - 2 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր մրգոցն, 

այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ չքաւորի:  (182 / 21) 

եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի 

վերայ յաղթահարելոցն  (203 / 1) 

  

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵՄ - 1 

ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ զաղքատս:  (151 / 5) 
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ՅԱՂԹԱՀԱՐԻՄ           - 1 

   ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս  (195 / 3) 

  

ՅԱՂԹԱՆԱԿ       - 13 

  Բայց եւ ի նոսա դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան 

ունին յաղթանակ  (31 / 12) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

 որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն 

իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 15) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ 

քաջալաւ յաղթանակ:  (204 / 14) 

որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն 

տարցի յաղթանակ օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

 այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 25) 

զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ աղէներգործութեանցն՝ ի 

վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 10) 

              Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք…  (103 / 5) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ չարեաց, 

միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց (129 / 19) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան  (209 / 4) 

ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին 

մեծապէս յաղթանակս:  (237 / 1) 
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միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ 

պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 4) 

  

ՅԱՂԹԱՏՈՒՐ     - 1 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ օգտակար 

միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել:  (232 / 16) 

  

ՅԱՂԹԵԱԼ        - 2 

  եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 

  

ՅԱՂԹԵՄ         - 2 

  զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն  (116 / 30) 

որոց յաղթեսցեն նաւաց, յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում 

անձինս (149 / 17) 

  

ՅԱՂԹԻԼ       - 1 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին 

(78 / 6) 

  

ՅԱՂԹՈՂ,ՅԱՂԹՕՂ   - 10 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն (56 / 18)   

 եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր բանակ:  (210 / 21) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան (215 / 20) 
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եւ մեծս կայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի (246 / 15) 

  եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, 

այլ միայն անդադար բարեբանելով զյաղթող ձեռինն աստուածային 

զօրութեանցն:  (213 / 12) 

որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս (235 / 21) 

 յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 17) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի   (204 / 15) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 32) 

զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն հանապազորդ կրթութեանցն 

միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն յաղթողք լինելով, միշտ 

զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 29) 

  

ՅԱՂԹՈՂԱԿԱՆ  - 1 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 16) 

  

ՅԱՂԹՈՒԹԻՒՆ         - 29 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպա եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (101 / 1) 

  եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի 

մրցանակս (182 / 2) 

զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ 

անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 20) 

 զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն  (192 / 8) 
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  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի 

շահողէն յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն 

զօրութիւն յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն 

պարանոցին:  (210 / 17) 

 ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ 

(46 / 20) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ  (47 / 31) 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ 

յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

  եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք, իբրու թէ ինքն իցէ 

տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 2) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, 

գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 25) 

  եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ 

արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 28) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ եւ կամ 

աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 12) 

եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս  (114 / 30) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ նուիրեսցուք ոչ 

այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ 

ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 5) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ 

անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 28) 
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  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 

   տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34)           

ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ 

պարէին զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք (213 / 10) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 22) 

 որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս 

խոստովանին  (189 / 4) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ աղարտանս 

անձինս, ընդ կիտադրեալն յաղթութիւն (192 / 7) 

, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 18) 

ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք (150 / 29) 

  քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 32) 

  ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14) 

                                                                                                                                                           

                                                                           ՅԱՂԹՕՂ        - 1/տե՛ս ՅԱՂԹՈՂ/ 

  

ՅԱՃԱԽԱՊԷՍ   - 2 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն 

զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն 

ի յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 28) 
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  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 7) 

  

ՅԱՃԱԽԵԱԼ       - 1 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, 

յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն:  (179 / 14) 

  

ՅԱՃԱԽԵՄ        -3 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, 

եթէ յաճախեցից միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս 

տարահաճելի:  (241 / 19) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ դժոխք, 

(242 / 15) 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, եւ զչար 

գործն յաճախէր. (73 / 10) 

  

ՅԱՃԱԽԵՑՈՒՑԱՆԵՄ- 1 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

/գրքում երբէական/ գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ 

դժոխահեռ հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան 

տեսանողականն դնէ ազին (191 / 28) 

  

ՅԱՃԱԽՈՒԹԻՒՆ        - 5 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 10) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 27) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 23) 
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  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն որպէս 

ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով առուս, 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն (166 / 33) 

  եւ զանասուն կենդանիս եւ զմարդիկ՝ զարեան 

առնելով յաճախութիւնս, բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս 

յորդեծնութիւն եւ երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստց գործս:  (110 / 30) 

  

ՅԱՄԵՄ            - 1 

  Իսկ եթէ զհակառակն հոգացեալ՝ այցելութիւն ամենավայելուչ ձեօք հանդերձ ի 

բովանդակ անցանէ աշխարհ եւ ի բազում խաղաղութեան յամեսցէ եւ 

բարեբաստութեան:  (94 / 27) 

  

ՅԱՄԵՆՈՒՍՏ  - տե՛ս ԱՄԵՆՈՒՍՏ գլաբառի տակ 

  

ՅԱՄՐ  - 1 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն փութացուցանէ 

(181 / 4) 

  

ՅԱՄՐԱՆԱՄ      - 1 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, օրինակ իմն 

ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն 

միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն 

վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 4) 

  

ՅԱՅԳՈՒԷ      - 1 

այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 
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ՅԱՅՆԺԱՄ      - 23 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի մատանւոյն  (65 / 33) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ (66 / 2) 

դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 5) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 9) 

յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով (91 / 7) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 29) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան կերակրանօք, 

(98 / 10) 

  յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

 յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս  (187 / 10) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս  (190 / 25) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ  (192 / 5) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 22) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ առաջնորդել 

Իսրայէլի (192 / 29) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ 

իս յայնժամ զօրութիւնք  (198 / 23) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 13) 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին 

լինելով (206 / 7) 
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  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն 

պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 21) 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ 

կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն հանել 

բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 8) 

  յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս:  (212 / 15) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէ (214 / 21) 

  յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 25) 

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ 

իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման 

ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի 

քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 29) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 28) 

  

ՅԱՅՍՄՀԵՏԷ, ՅԱՅՍՄ ՀԵՏԷ  - 2 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, 

շարժեսցի յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն 

մոլորելոցն:  (197 / 5) 

Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ միանգամայն 

եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 16) 

  

ՅԱՅՏ    - 28 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս. անցցուք 

զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն. զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի 

զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 27) 
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 քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ, ո՞չ 

ապաքէն ահա յայտ է,:  (48 / 5) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, (50 / 7) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ զոր 

ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կար (72 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, (74 / 4) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

  վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղանչական անձն (89 / 13) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազմութենէն է/գրքում կազութենէն է/, ոյք զանազան 

գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն (101 / 13) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերկասիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ:  (112 / 4) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս 

(121 / 29) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւն  (128 / 13) 

  եւ յայտ այնու է, զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ 

ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց մարդկան:  (131 / 10) 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց:  (138 / 7) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ 

նմանութիւն, յայտ է թէեւ անասնական ախտից՝ բղջախոհութեանն առնէ 

հաւասարորդս:  (145 / 2) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ 

(150 / 6) 
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  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 21) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ 

ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 20) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն   (162 / 14) 

  եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի (167 / 27) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից աստուածաբանիցն 

(172 / 29) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով:  (180 / 28) 

  , եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 9) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ օգտակար 

միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ 

մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 17) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց (232 / 35) 

  

ՅԱՅՏ ԱՐԱՐԵԱԼ – տե՛ս ՅԱՅՏ գլխաբառի տակ ընդգծված է; 

  

ՅԱՅՏԵՐԵՒԱԿ      - 1 
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  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  

ՅԱՅՏ Է - տե՛ս ՅԱՅՏ գլխաբառի տակ ընդգծած են 

  

ՅԱՅՏՆԱԳՈՅՆ - 1 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ շնորհ, 

քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 25) 

  

ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ   - 6 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց (77 / 27) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի  (96 / 6) 

  եւ երբեմն յայտնապէս ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 30) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս (122 / 9) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ ոտս՝ 

զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ 

վիճակ:  (131 / 2) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս  (141 / 20) 

  

ՅԱՅՏՆԵԱԼ       - 3 

  զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով 

երկրագործքն (104 / 22) 

որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ ճանաչին անյեղափոխելի 

կրից:  (135 / 11) 
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  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով 

երեւելապէս զյայտնեալն:  (201 / 4) 

  

ՅԱՅՏՆԵԼ        - 4 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 

  ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ ամենեւին 

ոչ:  (67 / 6) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա զգործոյն 

հանգամանս (68 / 26) 

 ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան (119 / 26) 

  

ՅԱՅՏՆԵՄ        - 11 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 3) 

  այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 21) 

 ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր 

զրուցեալ յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 29) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի (160 / 19) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս մաւորութիւն:  (179 / 11) 

  մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ 

սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 

  այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին 

իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառս:  (220 / 24) 

  եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 
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  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք, իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 1) 

յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն (204 / 1) 

  

ՅԱՅՏՆԻ        - 12 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի  է (67 / 8) 

ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել (69 / 7) 

  յայտնի թշնամեացն տայր գիտել տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի զարմն, 

որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն. զորոյ բոլորեցուն արարիչն 

Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ 

առաքինութիւնս պատուականագոյն անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  եւ այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի (99 / 11) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 

միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ (100 / 5) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան 

արբանեակ, յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 17) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց (147 / 9) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա (189 / 17) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

   զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 29) 

  որ միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 22) 

  

ՅԱՅՏՆԻՄ     - 5 
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 եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ վարակեալ 

դրժանօք գլուխ չար (79 / 22) 

  գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ 

այսպիսաբար կրթութեամբ:  (126 / 3) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն (126 / 32) 

  այլ եւ նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ (129 / 21) 

եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ (135 / 1) 

  

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ        - 3 

անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 11) 

  որ ունին զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 18) 

այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  

ՅԱՆԳԱՀԱՑԵԱԼ - 1 

զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ 

զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ 

զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել, (223 / 19) 

  

ՅԱՆԳԵՄ          - 1 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ 

մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ (244 / 1) 

  

ՅԱՆԳԻՄ- 1 
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  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին,  (127 / 4) 

  

ՅԱՆԳԷՏՍ        - 1 

եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 18) 

  

ՅԱՆԴԳՆԱԲԱՐ    - 5 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ 

ամենայնսն յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ (139 / 27) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ 

ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց (181 / 27) 

  որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 12) 

  եւ ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 17) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս 

կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 13) 

  

ՅԱՆԴԳՆԵԱԼ    - 1 

յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ ոչ 

բնաւ իսկ:  (69 / 25) 

  

ՅԱՆԴԳՆԵՄ     - 2 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր 

պատշաճագոյնն յանդգնեսցի  (54 / 16) 
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  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք, իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (191 / 31) 

  

ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ     - 5 

  եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն իսկ (91 / 5) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, (145 / 14) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից  (125 / 25) 

  յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն (106 / 15) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց  (90 / 29) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆ    - 11 

զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 6) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման զնորայն 

ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ եւ 

առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ լուսափայլ 

առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր բոլորեցունց 

ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 23) 

այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան (122 / 20) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ 

տանեաց յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 6) 
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  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով 

դէմ յանդիման փափագելոյս (186 / 4) 

   զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից 

լսողաց  (213 / 31) 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին հանդիպութեան, 

յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր երկրագործացն 

ազգս յանդիման իմ ածեալ  (240 / 30) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս 

ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման միշտ ընկալեալ 

զհաշումն (241 / 11) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՅ         - 1 

  «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային 

Մովսէսի»:  (102 / 1) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՆ         - 2 

  եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի 

տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս 

նքեամբ զյանդիմանական ամբաստանութեան պարսաւանս (140 / 24) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ           - 2 

եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր   (100 / 33) 

եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 18) 

  

ՅԱՆԴԻՄԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 
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  այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ 

բանիս զյանդիմանութիւնս:  (225 / 27) 

  

ՅԱՆԴՈՒԳՆ     - 2 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր հանդիսացեալ 

առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 7) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ …(132 / 32) 

  

ՅԱՆԿԱՐԾ           - 1 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ 

այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 

  

ՅԱՆԿԱՐԾԱԴԷՊ   - 8 

  որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 32) 

  եւ կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ:  (86 / 33) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք 

հարկանէին յանկարծադէպ յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն 

շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք մնալով:  (215 / 15) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց (73 / 26) 

  ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն  (243 / 25) 

  եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ անզգայացեալ 

քարանալ (61 / 14) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ…  (132 / 32) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 
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ՅԱՆԿԱՐԾԱԿԻ     - 3 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 6) 

  Է երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի եւ 

կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն բնաւորականաւն 

անդէն յանկարծակի պարփակեալ մառախղով, յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ 

դիմակս, (137 / 12) 

  եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր, 

յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս բարձրագոյնս:  (206 / 14) 

  

ՅԱՆԿԱՐԾԱՀԱՍ   - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ  (239 / 17) 

  

ՅԱՆԿԱՐԾՕՐԷՆ            - 6 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի իջուցանել 

ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 12) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով բնութիւն 

(199 / 5) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան  (206 / 23) 

եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ ստէպ 

զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 23) 

  յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէ  (214 / 22) 

  որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն մահսն (61 / 13) 

  

ՅԱՆՁԱՆՁԱՆՔ  -2 



3140 
 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ գտանել 

խնամածութեան:  (174 / 28) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն ոռոգմանէ 

դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 

  

ՅԱՆՁՆ  ԱՌՆԵԼ -1 

որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից եւ 

առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով 

անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 17) 

  

ՅԱՆՑԱՆՔ       - 2 

  եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ 

յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն նիւթելով, 

եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս  (195 / 3) 

  

ՅԱՆՑԱՆԵՄ     - 1 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 7) 

  

ՅԱՆՑԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 2 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս զբաւական 

յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 13) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 / 26) 
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ՅԱՆՑՈՒՄՆ    - 1 

  Այլ զի՞նչ անյարմարագոյն առ ի լսել գեր զայն կացցէ, ընդ 

դուզնաքեայ յանցմանն այնչափ ի զայրացումն գալ ամուսնին:  (64 / 23) 

  

ՅԱՆՈՒԱՆԷ    - 1 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  

ՅԱՊԱ -   1 

յապա եկելոց ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  

ՅԱՊԱՀՈՎ          - 3 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 9) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 19) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան  (231 / 6) 

  

ՅԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ (223 / 19) 

  

ՅԱՊԱՀՈՎԱԿԱՆ   - 1 

   եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան (38 / 29) 
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ՅԱՊԱՀՈՎԱՆՔ   - 1 

 որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն 

ածել յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել 

տանջանօք լի սատակումն (69 / 16) 

  

ՅԱՊԱՀՈՎԱՑԵԱԼ - 5 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն 

ծայրիւք յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 5) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ (82 / 3) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց 

եւ յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց (117 / 13) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, (229 / 7) 

 եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  

ՅԱՊԱՀՈՎՈՒԹԻՒՆ     - 7 

  փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս 

եւ յապահովութեամբ խաղաղանալ  (51 / 1) 

  եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 5) 

Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ ընձեռել 

շահս, յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, (80 / 8) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս 

իւրեանց յապահովութեան զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 
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  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց (202 / 30) 

առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ միանալովն 

յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 14) 

  եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան 

անձինս՝ առ ի զարհուրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 13) 

  

ՅԱՊԱՂՈՒՄՆ  - 1 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն փութացուցանէ, 

զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 4) 

  

ՅԱՊԱՅ - 1 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 23) 

  

ՅԱՊԱՒԱՆՔ       - 1 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 5) 

  

ՅԱՊԱՒԵԼ         - 3 

  եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի 

ծառոց յապաւել եւ խլել (111 / 11) 

  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ 

ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել   (143 / 15) 

զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 20) 
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ՅԱՊԱՒԵՄ         - 1 

որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս  (212 / 12) 

  

ՅԱՊԱՒԻՆԵԱԼ - 1 

  եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ 

ձեռին գործ:  (192 / 28) 

  

ՅԱՊԱՒՈՂ        - 1 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, որք 

մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 

  

ՅԱՋՈՂԱԿՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ աստիճան՝ 

զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14) 

  

ՅԱՋՈՂԵԱԼ     - 4 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, եւ 

ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ միշտ 

ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 7) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 30) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի հաւատարիմ 

ընդունին հազարապետաւն, առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ 

զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 28) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ 

իշխանք յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 20) 
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ՅԱՋՈՂՈՒԱԾ    - 2 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր 

կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 9) 

  յամենայնի ժիրք եւ ինքնայորդորք լինելով մարդկայինս ազգ, անցեալ միայն 

սպասեն պատշաճ յաջողուածոյն /գրքում յաջողաուածոյն/յօժարական 

կամօք:  (226 / 25) 

  

ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն ձայնն, 

որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 2) 

  

ՅԱՋՈՐԴ          - 8 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ 

անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն  (162 / 25) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս բոլորովին 

յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 

յառատ բարեկեցութեան  (172 / 24) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն (155 / 26) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 5) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի ժիր 

աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 
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  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, այլ 

որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 24) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով 

աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս   (207 / 1) 

  

ՅԱՋՈՐԴԵԱԼ     - 3 

  զի ոչ ունի ասէ արու զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ 

իշխանութիւն (68 / 23) 

  գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 5) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ 

այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն  (228 / 23) 

  

ՅԱՋՈՐԴԵԼ      - 3 

եւ զդերեւացեալն անդաստանի յաջորդել անբերութիւն (125 / 27) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն  (65 / 5) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ յօգուտ 

մատուցանել:  (165 / 15) 

  

ՅԱՋՈՐԴԵՄ      - 6 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ 

զմահահրաւէրն յաջորդես կորուստ:  (243 / 24) 

  եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց  (233 / 5) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն (132 / 32) 
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նենգութեամբ դրժեալ սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, եւ 

զլիդացւոցն յաջորդէր իշխանութիւն:  (63 / 25) 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց ընկեցումն 

եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ 

գործն յաջորդի:  (94 / 21) 

  

ՅԱՌԱՋ - 26 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք  (74 / 16) 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ 

յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 18) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր 

յիշատակօք յառաջ մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն 

ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  եւ հարազատն զաւակի յառաջ խաղացումն առնել (100 / 16) 

  որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 19) 

ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, այնչափ 

մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի (127 / 6) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար բերմամբ 

բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 7) 

  բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ 

զինուորականն:  (152 / 4) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ 

կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 10) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 21) 

  եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ անցեալ 

սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 
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  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով  (182 / 26) 

այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ 

ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէ  (206 / 10) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ տեսի 

տեղի ինչ արգաւանդահող  (216 / 15) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն սոցին 

չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ քան 

զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 30) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ (237 / 21) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ 

վարել յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ 

ի ծովու եւ ի ցամաքի, ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն 

կատարելով, եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս 

յառթել:  (238 / 1) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  Անհամարք ի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց (173 / 23) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի (178 / 20) 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (118 / 2) 

  որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր 

եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի 

գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 20) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս 

եւ յառաջն ասացի:  (133 / 7) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք  (206 / 33) 
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ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ      - 2 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԱԿԱՆ           - 1 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

  

ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ  -24     

վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք լինելով 

ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 12) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 27) 

  այլ յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, 

գողութիւնս (74 / 5) 

  զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն. եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ 

իրաւազարդ կաճառի (74 / 27) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, եւ 

ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ յայս 

անլուր չարութիւն:  (77 / 19) 

  եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ 

նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 9) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել  (97 / 15) 
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  ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ իշխանութիւն. եւ կամ ընդ 

նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն ասացելումն  (101 / 21) 

զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն վճարեա (102 / 27) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 

  զորս կարեն որպէս եւ յառաջագոյն ասացաւ:  (151 / 12) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ 

կրօնիւքն յառաջագոյն զեկուցանէր:  (155 / 29) 

յառաջագոյն իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ 

ամբողջ պահապանութիւն (156 / 22) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ (163 / 29) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս 

միաւորեալք յառաջագոյն խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ 

միահամուռ վայելիւք սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս 

յաղագս յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ 

խոստովանութեանն եւ զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ 

բարեպաշտութիւն համարելոյ:  (193 / 25) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն իսկ 

յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց  (202 / 11) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն 

միաբանութիւնք (226 / 31) 

  եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 26) 

Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած զմահուն 
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հատանել չատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, 

ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, եւ 

այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  

ՅԱՌԱՋԱԴԱՍ      - 2 

  որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս (229 / 5) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան  (229 / 28) 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 25) 

  

ՅԱՌԱՋԱԴԷՄ,  ՅԱՌԱՋԱԴԵՄ      - 11 

զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան 

(188 / 11) 

  որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 4) 

յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ բարեբախտութեամբ եւ 

անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք (174 / 25) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի 

փութալիսն յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ 

վաղվաղակի աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ:  (192 / 5) 

  զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, որպէս ասացի 

անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 26) 
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  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 11) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ 

կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, այս 

է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

  եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ (171 / 6) 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի 
յառաջադէմսն եւեթ:  (176 / 15) 

  

ՅԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼ          - 1 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն 

պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 22) 

  

ՅԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹԻՒՆ          - 4 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ իւրաքանչիւր 

ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 6) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել 

լսողաց:  (45 / 20) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, եւ 

ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն 

զարգացեալ յառաջադիմութիւն:  (138 / 30) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, 

(170 / 33) 
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ՅԱՌԱՋԱԴՐԵԱԼ  - 1 

  Եւ ահա մոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն ոչ 

ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ  (176 / 25) 

  

ՅԱՌԱՋԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս 

իբրու յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 

  

ՅԱՌԱՋԱԽՈՐՀՈՒՐԴ     - 1 

  որ ի նոցանէ առանց յառաջախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց 

բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 29) 

  

ՅԱՌԱՋԱԿՈՂՄՆ           - 1 

եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք՝ երիցս երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու 

մարգարէից մեծն Հեղիաս:  (154 / 9) 

  

ՅԱՌԱՋԱՁԱՅՆԵԱԼ       - 2 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, 

եւ յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն նիւթելով 

(195 / 1) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  

ՅԱՌԱՋԱՆԱԼ    - 5 
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  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս 

այսորիկ յառաջանալ (158 / 2) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս յառաջանալ ի 

յառաջիկայսի:  (183 / 12) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն 

եւ ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 5) 

եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն զիւրաքանչիւր զիմաստիցն 

գիւտս:  (230 / 15) 

  

ՅԱՌԱՋԱՆԱՄ    - 10 

այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն յառաջանայ քան զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ 

եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 27) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր ծագս տիեզերաց (160 / 7) 

բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ 

զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին (172 / 31) 

ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց (217 / 23) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն  (203 / 15) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 30) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ 

ոչ յառաջանայցէ,  (222 / 19) 

  զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս 

թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ (39 / 10) 



3155 
 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ 

անցեալ յառաջանան խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս 

զնոցայն ասել գովութիւն:  (117 / 1) 

  անհեղգաբար յառաջանան ճեպելով:  (226 / 28) 

  

ՅԱՌԱՋԱՍԱՑ     - 1 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով 

ըստ յառաջասացն ձայնին  (127 / 16) 

  

ՅԱՌԱՋԱՍԱՑԵԱԼ            - 1 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է 

ըստ յառաջասացելումն յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի 

յայլոց մարկանէ, որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ 

ըղձիցն կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 19) 

  

ՅԱՌԱՋԱՏԵԱԼ     - 3 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ 

երամս յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ (121 / 9) 

եւ յառաջատեալք զմիմեամբք առնեն ելեւել՝ ի խնամելն միանգամայն եւ 

յաճեցոուանել (85 / 11) 

  

ՅԱՌԱՋԱՏԵՄ      - 1 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում անգամ 

ասացելումն յառաջատէ  (166 / 10) 

  

ՅԱՌԱՋԱՐԿԵԱԼ  - 2 
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   Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի 

գլուխ զյառաջարկեալսն տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր 

հանդես:  (99 / 33) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 25) 

  

ՅԱՌԱՋԱՑԵԱԼ   - 3 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 16) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 4) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ ամենայն 

ումեք  (159 / 25) 

  

ՅԱՌԱՋԳԻՏՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ 

եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23) 

  

ՅԱՌԱՋԵԱԼ       - 6 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (34 / 1) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ (41 / 5) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 4) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն 

հմտութեամբքն յառաջեալ՝ զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ 

զի արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 11) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան 

(57 / 26) 
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  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն  (139 / 22) 

  

ՅԱՌԱՋԵԼ        - 5 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել (215 / 8) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ 

առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի հեշտական 

դադարմանն  (177 / 1) 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց  (51 / 13) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն 

արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 7) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  

ՅԱՌԱՋԵՄ        - 2 

  եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 12) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 3) 

  

ՅԱՌԱՋԵՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 1 

որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին (163 / 34) 

  

ՅԱՌԱՋԻՆ     - 1 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 15) 
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ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ  անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան հանդերձ 

կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 19) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան 

արհեստիցն յառաջխաղացութեան, (229 / 29) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի 

փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք 

կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս (85 / 6) 

  

ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄՆ   - 2 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին 

հոմացեղ յառաջխաղացումն, յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն 

յարմարի գործ. առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 28) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց   (222 / 27) 

  

ՅԱՌԱՋՆՈՒՄ  - 1 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 17) 

  

ՅԱՌԱՋՈՒ        - 1 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք (74 / 23) 

  

ՅԱՌԵԱԼ  -  5 

          իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 
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  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 1) 

  այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն 

յանդգնեսցի  (54 / 16) 

  յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին   (67 / 2) 

  

ՅԱՌԵԼ - 1 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  

ՅԱՌԵՄ - 1 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ. «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի 

նմանէ»:  (51 / 22) 

  

ՅԱՌԹԵԼ          - 1 

եւ բարեգործ առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 5) 

  

ՅԱՌՆԵԼ  -1 

Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  

ՅԱՍՈՆ            - 1 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

ՅԱՏԱԿ    - 3 
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  մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն 

ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ 

ի ծովուն:  (196 / 13) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի 

խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն   (208 / 2) 

  

ՅԱՏԿԱՊԷՍ        - 1 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, 

(120 / 16) 

  

ՅԱՏՈՒԿ - 21 

  որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 24) 

  զի եթէ դասալիքն, որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ 

միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ …հատուցին 

տուգանս:  (82 / 10) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել մահու, 

սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք 

աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել (82 / 23) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ (83 / 7) 

  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ (87 / 4) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ 

յոգոց ելանեն:  (88 / 32) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ պատճառեալ 

իրաց (89 / 24) 
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  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 17) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն  (90 / 28) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս (92 / 28) 

որ յատուկ նմա եւեթ պարապին մանկունք (115 / 15) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս 

երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

  այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս նոցին 

չարս  (133 / 29) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն (163 / 22) 

  բայց զբարսն յատուկ ստեղծանեմք  (184 / 7) 

  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու զբարկացելոյ 

ստեղծանեմք:  (184 / 9) 

որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ  (198 / 13) 

  Աստանօր յատուկ իրիս է այցելութիւն:  (221 / 5) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ  (227 / 13) 

  եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան առանձինն 

զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

  

ՅԱՐԱԴՐԱԿԱՆ      - 1 

  Բաղդատութիւն է յարադրական բան ընդդէմ հարցաքննեալ միշտ առ 

մեծագոյնսն:  (153 / 3) 

  

ՅԱՐԱԴՐԵԱԼ       - 2 
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միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն 

խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ  (48 / 17) 

  

ՅԱՐԱԴՐԵԼ        - 3 

  ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն (240 / 30) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել ձայն՝ 

զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, 

յաղագս իմ էր եւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ 

հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 15) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  

ՅԱՐԱԴՐԵՄ        - 1 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք 

զդաւողականն յարադրեաց խորհուրդ. (69 / 10) 

  

ՅԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ        -2 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 
յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս  (174 / 4) 

  

ՅԱՐԱԶՈՒԱՐՃ  - 4 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 2) 
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  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 31) 

փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 21) 

  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի 

ձեռն յարազուարճն փառաւորութեան, (244 / 14) 

  

ՅԱՐԱԺԱՄ         - 15 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ 

անձինս  (49 / 29) 

  զի յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 31) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի նմին 

եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան (103 / 27) 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի 

եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 31) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմամարտութիւնս, 

փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն 

(105 / 20) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս համարելով 

վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ 

զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 18) 

  որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 23) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 4) 

  նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք  (149 / 1) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ  (149 / 33) 
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  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի ծերութիւն, 

այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ (151 / 19) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն  (159 / 4) 

ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 2) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ երկուս 

բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց (235 / 17) 

  

ՅԱՐԱԾՈՒՓ        - 1 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան (148 / 3) 

  

ՅԱՐԱՃԵՑԵԱԼ    - 1 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս 

բարեփառութիւնք յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 25) 

  

ՅԱՐԱՄՆԱԼ      - 2 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 4) 

այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  

ՅԱՐԱՄՆԱՅ      - 1 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ ոչն 

երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն 

շահիցն մխիթարել ոչ  չափաւորապէս (54 / 29) 
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ՅԱՐԱՆԱՄ         - 2 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն 

առձեռնպատրաստ յարանայ.  (227 / 14) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիրերաց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար 

դրակցութեամբն  (164 / 24) 

  

ՅԱՐԱՆՈՒՆ     - 1 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 18) 

  

ՅԱՐԱՆՈՒՆԱԲԱՐ           - 3 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն առ 

սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանունաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 10) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  

ՅԱՐԱՌԵԱԼ        - 1 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ զամենայնցն վճարել 

յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 28) 

  

ՅԱՐԱՍԱԿԱՆ       - 1 



3166 
 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, 

եւ զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 12) 

  

ՅԱՐԱՍՏԵՒ         - 1 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ ոչ 

չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  

ՅԱՐԱՏԵՒ           - 1 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս 

տեսակի յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 7) 

  

ՅԱՐԱՏԵՒՈՂ      - 1 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով 

ի փոխանորդութեանցն (85 / 4) 

  

ՅԱՐԱՏԵՒՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն  (225 / 11) 

  

ՅԱՐԱՐԿԱՆԵԼ    - 1 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ կամ 

զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ զփոքունս ընդ 

մեծամեծս:  (153 / 5) 

  

ՅԱՐԱՑՈՅՑ      - 2 

  եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն  (31 / 1) 
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  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, 

եւ զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

  

ՅԱՐԱՑԵԱԼ        - 1 

ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 27) 

  

ՅԱՐԳ   - 2 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ ի 

վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 24) 

եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու յիրս 

ինչ, (200 / 13) 

  

ՅԱՐԳԱՆՔ        - 2 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի 

զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 4) 

  

ՅԱՐԳԵԱԼ         - 3 

եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ (51 / 29) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ պիտանացու 

ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի բոլոր 

գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ 

բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 33) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ (119 / 19) 
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ՅԱՐԳԵԼ           - 3 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի 

փոխանակ յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  

ՅԱՐԴԱՐԱԿ          - 1 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 22) 

  

ՅԱՐԴԱՐԵԱԼ       - 7 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ 

իմաստութեամբն յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 4) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն 

մերձաւորութեամբք յարդարեալ բարգաւաճին:  (34 / 31) 

  զբազմաժողով լսողացն յարդարեալ կազմեցին զմիտս:  (53 / 13) 

  Ըստ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 10) 

որով յարդարեալ կատարին խառնմունք ճակատամարտիցն:  (161 / 2) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 5) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի յարդարեալսն համայն 

ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 14) 
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ՅԱՐԴԱՐԵԼ        - 1 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 23) 

  

ՅԱՐԴԱՐԵՄ        - 9 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր 

զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն (116 / 8) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 18) 

   զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ 

սա:  (129 / 6) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի ի 

խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ զմին 

աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ (56 / 31) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս  (166 / 20) 

  եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի 

մրցանա (182 / 2) 

  եւ աներկիւղ գրկախառնութեամբք զախոյանիցն 

մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 6) 

  որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ 

թագաւորն:  (70 / 5) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր (206 / 4) 

  

ՅԱՐԴԱՐԻՄ     - 5 

  մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական 

լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 11) 

որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ յարդարի:  (162 / 19) 



3170 
 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի  (177 / 10) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք 

դիւրաւ յարդարին ազգի մարդկան (154 / 5) 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին:  (170 / 5) 

  

ՅԱՐԴԱՐՈՂ       - 1 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 34) 

  

ՅԱՐԴԱՐՈՒՄՆ  - 1 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն (216 / 17) 

  

ՅԱՐԴԱՐՈՒՆ     - 4 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 11) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ 

կատարել  (74 / 20) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական համարեալ 

արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 23) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 23) 

  

ՅԱՐԵԱԼ            - 1 
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  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 10) 

  

ՅԱՐԵՆԱՄ        - 1 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս 

համազուգա  (242 / 22) 

  

ՅԱՐԿ    - 1 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 

  

ՅԱՐԿԵԱԼ           - 2 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, որ 

շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս (220 / 7) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ 

զչարդ սատակիցէք:  (89 / 17) 

  

ՅԱՐՁԱԿԵԼ  -3 

եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի 

վերայ յարձակել աւազակութեամբք (149 / 16) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 21) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ 

պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 16) 
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ՅԱՐՁԱԿԻՄ     - 4 

այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի 

գուպար յարձակէի (194 / 9) 

  զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ 

միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 24) 

  եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 28) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն 

առաքինութիւնս  (206 / 11) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին, (156 / 27) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել 

զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն վայելմանէ 

արգելլով:  (186 / 12) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն  (230 / 21) 

  

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆ - 13 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ ցանկութիւն 

պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 17) 

որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 1) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի հրամայեալ 

յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ 

զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 
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  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ ի 

վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 25) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ 

ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց  (181 / 27) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս 

աւելորդ յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 20) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս  (167 / 7) 

որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ 

զաւազակացն յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն 

եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման  (236 / 11) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն  (122 / 5) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն  (117 / 7) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով 

եւ զյարձակումն այլոցն ամենեցունց  (216 / 26) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն հասանեն 

վայր (116 / 14) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԳՈՅՆ           - 10 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ շնորհ 

(45 / 23) 

  միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս 

յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց 

բոլորեցուն:  (47 / 17) 
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  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 13) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն զբաց 

տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 4) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, 

որպէս յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ 

գեր ի վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն (218 / 22) 

բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԼԻՑ            - 1 

  զմին գլխովք եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք 

արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԿԱՅ    - 1 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուա (216 / 29) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԿԱՆ    - 13 

  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, զարմանալի 

յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին լսողաց:  (55 / 25) 



3175 
 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 2) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան այսմ 

փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն փութացան 

կազմել (72 / 14) 

   եւ զմարդկային յարմարական ամուսնութեան կարգ խոկացաւ իջուցանել 

յանասնական անկարգ խառնակութիւն (73 / 32) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան (119 / 12) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 7) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ ամենեցուն 

համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ (207 / 16) 

  եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին 

եւ յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 11) 

այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն բարւոյն կամաց. 

(230 / 21) 

  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ (237 / 29) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական բանից 

պարտս (113 / 15) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն քաղաքաց 

(230 / 18) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի ումեք 

ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 20) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԿԱՐԳ   - 2 

  Զոյց միանգամայն համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն ձայնն, 
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որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան եւ յարմարակարգ յաջողութեան 

մարդկան:  (179 / 2) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի, 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս արմաւենին» եւ 

որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 2) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն (229 / 19) 

  

ՅԱՐՄԱՐԱՊԷՍ  - 1 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան  (58 / 17) 

  

ՅԱՐՄԱՐԵԱԼ     - 8 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի 

քննութեամբ յարմարեալ պատմեցին՝   (66 / 10) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ (82 / 20) 

  ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ 

պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, եւ 

ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 25) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ 

կամարի յարմարեալ ծայրիւքն առ միմեանս (219 / 10) 
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  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում յիշատակէր 

քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ 

զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 18) 

  

ՅԱՐՄԱՐԵԼ      - 1 

  մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց 

իմաստս:  (50 / 32) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ հաղորդին 

նմին իրաց:  (71 / 4) 

  

ՅԱՐՄԱՐԵՄ      - 4 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 22) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 22) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 21) 

  եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ եւ 

(232 / 3) 

  

ՅԱՐՄԱՐԻՄ    - 7 

եւ ոչ այլուստ ուստեք յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 28) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին ըստ 

աշխարհի:  (73 / 31) 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ  (41 / 29) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  յարմարի յօգուտս մարդկան բժշկութեանցն շահ:  (76 / 2) 
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որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ ումեք:  (140 / 9) 

  

ՅԱՐՄԱՐԻՉ    - 1 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան (43 / 6) 

  

ՅԱՐՄԱՐՈՒԱԾ    - 1 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 7) 

  

ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ      - 15 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս (51 / 4) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 8) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին 

գեղեցկաբար յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ 

զարդարութիւն:  (203 / 31) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել, որոց եւ 

կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ բովանդակութիւն:  (223 / 9) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ 

մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 17) 
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  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 12) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 33) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 11) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ 

եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ 

ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 13) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր յարմարութիւն:  (54 / 5) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս 

բարեկարգ յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի 

տարազարդ առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի զյարմարութիւն:  (70 / 3) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն 

առնելով յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս (120 / 14) 

եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք, եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ 

զայլ ամենայն պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (41 / 33) 
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  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, քան 

թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 15) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս, եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի 

ազգի վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել 

զարտաքոյ իրաւանցն չարիս. եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն 

կատարել սովորութիւն:  (133 / 9) 

  այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել, եւ 

ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ Եսքինին 

դնել հաւասար:  (153 / 14) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ 

պատերազմողի յարուցանել ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց հաւանեցելոցն. 

եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք 

փութանն յարուցանել զնա:  (233 / 16) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ օգտակար 

միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ 

մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 17) 

  ոչ փոսիւք ինչ փորելովք, կամ հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս 

ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ  (39 / 16) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով   (76 / 12) 

եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան բաժանէր ջուր, 

յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

  

ՅԱՐՈՒՑԱՆԵՄ  - 2 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 
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  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, 

յընտրման:  (199 / 15) 
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  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 31) 

  ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին նիւթովք 

պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ 

աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 14) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս 

կանանց յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ կանգնէր իւր անուղղայ կենացն 

յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ (209 / 30) 

  յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան զայն որ 

յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ կանգնեցին՝ 

համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 1) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 24) 

  տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 6) 

իբր ի մարզարանէ արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 31) 

  , որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի 

վերայ յարուցելոց (52 / 15) 

զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս 

լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկր (209 / 16) 

  եւ ի պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 

վերայ, եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն երեւի 

գործ, յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ (114 / 29) 
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  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն  (246 / 33) 

  

ՅԱՐՈՒՑՈՒՄՆ- 3 

  որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց եւ ընդ նոսին 

մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 13) 

  եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս աներեւութացուցանելովն յինքեան 

յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 8) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, 

սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ 

ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն 

վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս, որ գործով արիութեան 

զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 7) 

  

ՅԱՒԵԺ - տե/ս ՅԱՒԷԺ 
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  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ ընդունող, 

եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ բարութեանցն:  (197 / 13) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս 

(199 / 8) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն 

եւ զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր. (204 / 12) 

  

ՅԱՒԵԺԱՆԱՄ    - 2 
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  եւ այնպէս մի ըստ միոջէ ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ:  (121 / 3) 

  Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչ ի բոլորեացս 

յանկումն, (173 / 7) 

  

ՅԱՒԵԺԱՑԵԱԼ    - 2 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 

  զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն եւ 

յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 
յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 30) 

  

ՅԱՒԵԼԵԱԼ       - 1 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ      - 3 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս 

նորոգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ (64 / 7) 

  զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի 

անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 22) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, զի զոր սակաւուցն առաջի 

քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ 

շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման  (197 / 2) 

  

ՅԱՒԵԼՈՒԼ      - 2 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս հեշտալի 

կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք զերիցութեանն 

պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 5) 
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  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց (199 / 33) 

  

ՅԱՒԵԼՈԻՄ    - 2 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր (99 / 2) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  

ՅԱՒԵՏ   - տե՛ս ՅԱՒԷՏ 

  

ՅԱՒԵՏԱԳՈՅՆ   - 6 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք յաջողեալք 

նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն տանին 

վարկ:  (34 / 19) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն 

իսկ յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 31) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ ընձեռել 

շահս, յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 9) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր դրացեաց 

եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ  (92 / 32) 

կրկին արդարութիւն է եւ յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ (233 / 3) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ  (236 / 24) 

  

ՅԱՒԵՏԱԽԱՂԱՑ   - 4 
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  Եւ այս է արդարեւ հրաշափառագոյն բան, եւ յաւետախաղաց բարութեանց 

մատակարար:  (47 / 24) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ 

գիտել զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 4) 

զայս իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի 

աւելի քան զաղտաղտն գտանել անպիտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն 

յարուցմունս աներեւութացուցանելովն 

յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 8) 

մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան բազում եւ մեծամեծս 

հոսելով յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս ամենեցուն գրով 

զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ 

մատամբ:  (99 / 7) 

  

ՅԱՒԵՏԱՆԱՄ      - 1 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն 

լինել մտահաճոյ, որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ 

շինութիւն տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  

ՅԱՒԵՏԱՑԵԱԼ      - 1 

յորում յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  

ՅԱՒԷԺ, ՅԱՒԵԺ  5 

  եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց լինին 

առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ խողխողման:  (42 / 17) 

եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 

  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 34) 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ 

որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց(240 / 25) 

  սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 
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ՅԱՒԷԺԱԿԱՅ     - 1 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

  

ՅԱՒԷԺԱՄՆԱՄ           - 1 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն. այլ նա ոչ 

նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 9) 

  

ՅԱՒԷԺԱՑԵԱԼ  - 1 

  ի նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 26) 

  

ՅԱՒԷԺԱՑՈՒՑԱՆԵՄ    - 1 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս  (224 / 16) 

  

ՅԱՒԷԺՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ 

չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ 

ամանակաւ, (140 / 19) 

  

ՅԱՒԷՏ, ՅԱՒԵՏ  - 66 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն յարդարեալ 

հնազանդեցոյց (34 / 4) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի չարաչար վանդումն:  (46 / 13) 
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  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ յերկրագործ 

մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 23) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն 

խրատուցն յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 18) 

  եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել  (51 / 5) 

  որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին  (55 / 21) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան, 

եւ յաւէտ բարգաւաճեալք այնու, զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն 

ցուանել լսողաց:  (57 / 27) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 17) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս 

ինքեանց յաւէտ բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, 

յորմէ սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 29) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել 

եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 12) 

  Զի թէ գոյր հնար յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ 

եւ կամ աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել (68 / 13) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց կարգեցելոց 

իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 30) 

  զօրաւորագունիցն յաւէտ ընձեռել շահս  (80 / 6) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ (96 / 4) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ 

այլ յաւէտ անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 11) 
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  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս ըստ 

նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս եւ 

հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 23) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն երեւի 

գործ  (114 / 28) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք 

պատրաստութիւնս՝ յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան (115 / 9) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի թշնամեացն 

յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան 

անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 29) 

  ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել  (118 / 31) 

  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝   (119 / 13) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, 

որ յաւէտ բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 14) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 

   բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 25) 

եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան 

այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք 

պատիւ:  (123 / 31) 

  եւ յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 31) 
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  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ (137 / 32) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն յանդգնաբար 

ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել 

ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն 

կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ 

թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 29) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանա (157 / 32) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ (163 / 16) 

որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով 

աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 21) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան հանդերձ 

կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 19) 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  այլ գոգցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ 

սպասաւորի, ի ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 2) 

  առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ անխափան ի 

յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 18) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի եւ 

արմաւենոյն ծառ:  (179 / 10) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 18) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  եւ ոչ այլուստ ուստեք  յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 27) 
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իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վիհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր 

խաղաղութենէն յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս  (192 / 23) 

  կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս 

(198 / 12) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

  տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 19) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց  (214 / 4) 

  եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ  (216 / 6) 

ոմանք առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն 

ծանիցին կեալ ի մէջ բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց 

զուարճութիւն:  (216 / 13) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 21) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան 

զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 30) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք  (219 / 13) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից ուրախութեան, 

քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 27) 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք աստուածային 

օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն (229 / 11) 
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  որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ 

այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  որ յաւէտ արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ 

(231 / 17) 

  եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 28) 

  յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 16) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս (247 / 17) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 23) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 20) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  

ՅԱՒԷՏԱԳՈՅՆ - 2 

  եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն փոխէ անզանգիտելի 

նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

  եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն զօրավիգն եւ 

բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ  (231 / 30) 

 ՅԱՒԷՏԱԽԱՂԱՑ - 2 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի սորայն 

կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 9) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց  (218 / 8) 

  

ՅԱՒԷՏԱՑԵԱԼ    - 2 
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եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին 

անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 26) 

  

ՅԱՒԷՐԺ         - 1 

զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի բաց 

զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 8) 

  

ՅԱՒԻՏԵԱՆ      - 9 

  ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս 

անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 25) 

   եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն ժառանգեցուցանէր 

անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 10) 

որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն եկեղեցիս 

Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ 

արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 12) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ եւ 

ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 19) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ 

աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 16) 

  եւ մինչ իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 1) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 
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առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս 

մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 

  

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ - 1 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ դժոխք, 

նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի մշտնջենաւորութեան 

լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 15) 

  

ՅԱՓՇՏԱԿԵԼ       - 2 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ 

որսացան յափշտակել յափշտակութիւն (133 / 8) 

  որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն ինչս:  (117 / 12) 

  

ՅԱՓՇՏԱԿՈՂ      - 3 

  եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ 

գտանէր՝ յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան,  (203 / 32) 

  Բայց միովն ամբստանեալս ի մէնջ առաւելու խրոխտ եւ յեղուզակն բարուք, եւ 

այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն ըստ 

ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 27) 

  

ՅԱՓՇՏԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 5 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ մերոյս քաղաքի 

ապականեսցին կարգք:  (81 / 26) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ (112 / 2) 
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եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս (86 / 16) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան 

յափշտակել յափշտակութիւնս  (133 / 8) 

  

ՅԵՂԱԿԱՐԾՈՒՄՆ           - 1 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան   (206 / 23) 

  

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն 

կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն 

իրօք:  (139 / 11) 

  

ՅԵՂԵՂՈԻՄՆ           - 1 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով 

եւ զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  

ՅԵՂՈՒՄՆ      - 1 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ 

դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  

ՅԵՂՑԵԱԼ        - 1 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 26) 

  

ՅԵՂՈՒԶԱԿ      - 1 
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  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 5) 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

ՅԵՂՈՒԼ         - 1 

  թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ  (32 / 4) 

  

ՅԵՂՈՒՄ         - 2 

  Եւ կնացուցեալ յեղու ի խէնէշ վատասրտութիւն:  (145 / 9)     

ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս (195 / 5) 

  

ՅԵՆԵԼ            - 1 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն (210 / 13) 

  

ՅԵՌԱՆԴԵԱՆ      - 1 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 28) 
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ՅԵՍՈՒ - 2 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, եւ ի բաժանել զերկիրն պարգեւաց 

տեսական ազին:  (58 / 31) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ 

զօրավարին Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել 

զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 12) 

  

ՅԵՍՈՒԵԱՆ       - 1 

  եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 33) 

  

ՅԵՏ      - 13 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

  որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ 

այր՝ արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

  Յետ այնորիկ դիցես զբարսն:  (71 / 15) 

  որ յետ բազում ամանակաց արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս 

ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 16) 

  երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան 

եւ յետ վախճանի:  (135 / 2) 
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  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 13) 

որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 11) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանին  (178 / 20) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 33) 

  

ՅԵՏԻՆ           - 3 

միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, 

արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 14) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի մահուանն 

եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս մարդկան»:  (235 / 32) 

սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  

ՅԵՏՈՅ - 3 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, (63 / 20) 

  որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 17) 

  եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

  

ՅԵՐԿԱՐԱՁԳԵԱԼ            - 1 
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  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ (183 / 10) 

  

ՅԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼ  - 1 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 4) 

 ՅԵՐԿԱՐԵՄ        - 2 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս լաւագոյն 

շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 10) 

  եւ մինչ իսպառ ընդ յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (164 / 2) 

  

ՅԵՐԿԱՐՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 3) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ յորդաբուխ 

արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով զթշուառական պատահումն 

մեղաց:  (195 / 18) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ  (181 / 4) 

  

ՅԵՐԿՆՈՒՍՏ     - 1 

զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ 

եթէ յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 10) 

  

ՅԵՐԿՐԻՔ       - 1 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ խառնուած 

ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն ճանաչին այնպիսի 

բանիւ:  (226 / 12) 
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ՅԵՐԿՐՈՐԿՈՒՄՍ          - 1 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն բնաւորեցելով ի 

պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 15) 

  

ՅԻՄԱՐԵԱԼ     - 1 

  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս 

զօրէն յիմարելոց (149 / 5) 

  

ՅԻՄԱՐՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 5) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  գոյ տարացոյց առ 

իրն աննման(69 / 34) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի 

զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 20) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿ         - 16 

  եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 24) 

  եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 25) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 12) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց 

եթող յիշատակ (102 / 15) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  Եւ այնգունակ ի հետ մահուցն մեծապէս գովութեանցն 

մնայ յիշատակ անդրեօքն  (118 / 11) 
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  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 14) 

եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 6) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ առ 

ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 23) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն 

արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 7) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 18) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն թէ 

եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք 

ի զօրավարութեան:  (80 / 27) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 15) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն 

քաջափառութեանցն յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 11) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն անջինջ յիշատակօք (118 / 13) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԱԿԱՆ   - 1 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր սկզբունք չարեաց 

եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք եղեալ գրոց 

եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 21) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ  - 1 
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  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց 

պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց 

թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս  (229 / 1) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԵԼ     - 4 

  սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ 

եղեալ փառաւորութիւն (186 / 15) 

ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 2) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն, ոմանք մասնաւորին, եւ ոմամբ ընդհանուր 

ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԵԼԻ - 1 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 7) 

  

ՅԻՇԱՏԱԿԵՄ     - 1 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն եւս 

զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն (195 / 26) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, 

յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ (202 / 16) 

  

ՅԻՇԵԼ          - 3 
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  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն 

արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 8) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք (83 / 32) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ վճարէ, 

վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, 

յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, մանաւանդ յորժամ ոչ եւս 

զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս 

ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող եւ 

դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին 

աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 4) 

  

ՅԻՇԵՄ         - 6 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 19) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, (74 / 23) 

այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, (78 / 9) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ 

ի պտղածնութիւն (146 / 14) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 23) 

  

ՅԻՇԵՑԵԱԼ     - 3 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ:  (73 / 6) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սոր (148 / 19) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն 

անդորր յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն  (198 / 2) 
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ՅԻՐԱՒԻ       - 38 

  Յիրաւի սքանչացեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս  (31 / 7) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 8) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի 

նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք 

(38 / 18) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով (43 / 4) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ բոլորեցուն 

զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 4) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ  (50 / 5) 

  Եւ յիրաւի դիպողագոյն ասացեալ խրատաբանութիւն:  (53 / 22) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ի 

ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի:  (62 / 32) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 16) 

  այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն բարւոք վարեցեալք ի 

զօրավարութեան:  (80 / 27) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ (85 / 10) 

յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 33) 
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  յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 12) 

  Ըստ այնց արդեօք յիրաւի, որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն ինչս:  (117 / 11) 

   յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս 

ի գլուխ:  (118 / 28) 

այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ 

զբամբասանս յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի 

(125 / 4) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն (128 / 21) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 5) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւման (136 / 18) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի 

բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 28) 

  յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն  (161 / 22) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 13) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք (169 / 2) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն (172 / 19) 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 28) 
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  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք 

յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 4) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն գովութիւն 

Աստուծոյ  (194 / 11) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 12) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ 

այսպիսի բանիւ:  (230 / 4) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ 

գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 11) 

  

ՅԻՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ       - 1 

  այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 13) 

  

ԻՒՐ 

ՅԻՒՐԵՄԷՆ - 1 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  

ՅԻՒՐԵՆԷՆ - 1 
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  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  

ՅԻՒՐԵՆՑ     - 1 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք 

մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ 

զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, 

իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 23) 

ԶՅԻՒՐՄԷՆ           - 1 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ 

ապա զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 3) 

  

ՅԻՒՐՈՑ        - 1 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի յարդարուն 

զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ յանձեւութեանս այդու 

ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 19) 

  

ՅԻՒՐՈՒՄ     - 2 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ անկարգաբար 

ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն յիւրում համանմանին 

դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 5) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն պայծառանայր՝ 

դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ 

գերապարծ հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 18) 

  

ՅՂԱՑԵԱԼ         - 1 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 28) 

  

ՅՂՓԱՆԱԼ       - 1 
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  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 22) 

  

ՅՂՓԱՆԱՄ       - 4 

  որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ  (198 / 14) 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, 

(240 / 25) 

  հաւաքելով զառ եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ 

նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ 

խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 7) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 27) 

  

ՅՂՓԱՑԵԱԼ      - 4 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին 

տեսանել՝ յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 21) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս ողկուզորէն 

խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 18) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ եւ 

վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 4) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան 

բարւոյն յղփացեալք յօրանան:  (34 / 18) 

  

ՅՂՓԱՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 2 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցանէ  (237 / 16) 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք 

վայելչացուցանել յղփացուցանէ  (238 / 8) 
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ՅՂՓՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 26) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (108 / 31) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր 

յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի յղփութենէ բերոցն 

հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն առատութիւն:  (163 / 11) 

  որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի սուղ 

ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. զվաճառականս ի 
յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ 

տեսութիւնս քաղաքաց  (236 / 27) 

միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ յղփութիւնք (80 / 25) 

  

ՅՈԺԱՐԵԼ        - 1 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 

  

ՅՈԼՈՎ - 21 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւեգոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով սիրելեացն 

փարթամանալ պարուք (35 / 21) 

եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ  (36 / 15) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, 

եւ յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 
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  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 11) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ (130 / 9) 

  նախ զի ի հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս 

առանձնանալն ի նմա գուշակէ (171 / 23) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 19) 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի 

բերան անողորմ զբնակիչս արկանել (81 / 23) 

  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս 

արանց, եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ  (87 / 5) 

  ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 19) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից աստուածաբանիցնէ, 

(172 / 29) 

   թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն 

տաղտկանք հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ 

ի հեշտական դադարմանն  (176 / 31) 

  յոլովիւք առաջի արկանէ զհրահանգս (180 / 8) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել մահու, 

ս (82 / 24) 

  յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ 

արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

 զի ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 12) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 
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  յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 30) 

  

ՅՈԼՈՎԱԳՈՅՆ - 11 

   վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի 

կրթութեամբքն յոլովագոյն էր հրահանգեալ  (34 / 6) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան (36 / 33) 

  զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 26) 

  եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ զմին աճեցուցանելով 

բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց 

զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 31) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն (132 / 9) 

   եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն 

տեղեաց յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն 

իւրոց զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 2) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 12) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն (224 / 20) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք (49 / 18) 

  

ՅՈԼՈՎԱԿԻ      - 1 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 
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  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ 

բաւականապէս հմտացեալ գիտութեան:  (81 / 2) 

  

ՅՈԼՈՎԵԱԼ       - 1 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի բարետոհմիկք 

եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն 

վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 20) 

  

ՅՈԼՈՎՈՒԹԻՒՆ        - 7 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական 

սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 26) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ յղփացեալ 

գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ ազգի ազգի 

բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ ծառոցն ունելով 

բառացութիւն (167 / 22) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց (227 / 12) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն ստուգութեամբ 

առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն լինել:  (61 / 2) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս ողկուզորէն 

խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ լիութեամբ 

յղփացեալ:  (182 / 17) 

   եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով տօնական 

խնճոյս:  (204 / 22) 

  

ՅՈԼՈՎՍ ԱՆԳԱՄ -  1    

յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ 

արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 
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ՅՈԽՈՐՏԱՆՔ   - 1 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 6) 

  

ՅՈԽՈՐՏԱՑԵԱԼ - 2 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն  (132 / 4) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով 

պարծէին յոխորտացեալք   (202 / 33) 

  

ՅՈԽՈՐՏՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի 

մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս  (80 / 32) 

 սակայն եւ այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն 

զհամարձակութիւն՝ աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել 

երկայնամտութեամբ զմարդկօրէն յոխորտութիւնն,  (196 / 27) 

  

ՅՈԽՈՐՏՕՐԷՆ           - 1 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ ամենեցուն 

համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ հասարակ փողէին 

յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ յոխորտօրէնս:  (207 / 17) 

  

ՅՈՂԱՄ           - 4 

  եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն 

անմահագունից յօրինուածս (187 / 13) 

  այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան,  (122 / 20) 

  եւ լրբենի երեսօք խնծղանաց եւ լկտի խեղկատակութեամբ՝ յողացաւ գերել 

զմիտս կնոջն (72 / 33) 
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  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ եւ 

ի փրկութիւն ոչ երբէք (78 / 4) 

  

ՅՈՂԴՈՂԴՈՒՄՆ         - 1 

  զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն ամբոխեալ շարժէր, սակայն ի 

նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն ընդ կրուկն 

դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  

ՅՈՅԺ -  138 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 15) 

որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 22) 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել (33 / 8) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան 

արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ 

ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 28) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի 

մարտակիցս,  (35 / 5) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, միշտ 

լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ գործելով, որ 

ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի 

մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր(40 / 9) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն 

նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 24) 
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  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ 

հարազատութիւնք կարի յոյժ պայծառացեալ զուարճանան (41 / 27) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 20) 

  շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 11) 

այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին (46 / 9) 

որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելիուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 8) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ օրինակ 

իմն անկեալ դնէ կիսամահ  (48 / 9) 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 3) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս 

հիքացելոց յոյժ յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 24) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 8) 

  զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 27) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ 

ազին(56 / 14) 

  ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ շահից:  (57 / 11) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն(60 / 18) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք (61 / 6) 
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  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս 

զիւր որդիսն (61 / 10) 

   սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 30) 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն  (65 / 17) 

  Եւ հօրն զգացեալ զապականութիւնն բարկանայր յոյժ:  (65 / 30) 

  յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն 

(66 / 29) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս 

կարի յոյժ յանառնելեացն գոլ (67 / 5) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ (68 / 14) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք իմաստութեամբն 

առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ (69 / 30) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան 

կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

(84 / 9) 

  ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել (88 / 15) 

  արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս 

բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 10) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ 

հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 18) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի զդա 

ի բաց կորուսանել:  (92 / 6) 
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  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ 

ընդ յոյժ գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ 

միայն ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն 

մասանց  (96 / 3) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ այսինքն 

յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ բարեբախտիկն 

վայրս:  (96 / 29) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 17) 

եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք  (103 / 5) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս (114 / 7) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 9) 

  այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ իւր կրթութիւն 

զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ զընտելականն մերձաւորութիւն, 

բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ (120 / 23) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան  (121 / 15) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն աճեցեալ 

շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ բառացի:  (122 / 24) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 

  եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ 

աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 24) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 
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շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 18) 

  որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն 

լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն անցանել երկիր (125 / 14) 

որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 13) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք անզգամաց:  (128 / 19) 

  փախչին յորժամ զկարի յոյժ զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 27) 

  Ս եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով կնատ եւ խէնէշ 

գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է մարդկան ապագովեալ կենդանիս  (133 / 26) 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան թէպէտ 

եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի ինչ եւ մեզ 

վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս 

դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 20) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին 

(136 / 8) 

  որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն զբղջախոհութեանն, 

այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի 

դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, (139 / 4) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին վայրս 

երկրի (142 / 19) 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 7) 
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  այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն 

յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 25) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի (161 / 32) 

նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ 

եւ յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 31) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ բազմախումբ 

մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր 

յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 1) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 17) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս ողկուզորէն 

խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ լիութեամբ 

յղփացեալ:  (182 / 16) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 20) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 / 26) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ եւ 

ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 17) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս (188 / 21) 

  որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (190 / 34) 

որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն (191 / 26) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ (192 / 5) 
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  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն, ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի 

նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն, 

եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 3) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն (197 / 15) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ 

եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 9) 

որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 22) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն 

զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի 

սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (201 / 21) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 13) 

  ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն, (203 / 20) 

կարի յոյժ ի հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 8) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք 

եւ յոյժ գեղեցիկ  (209 / 32) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ 

զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 22) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն, եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ (213 / 15) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային լուղակս 

(213 / 19) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան, իբրու յոյժ խռնելոց 

ի միասին:  (214 / 3) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ 

եւ յոյժ գեղուղեշ (214 / 14) 
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  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային   (214 / 24) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 16) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ 

պատուեցաւ  (216 / 2) 

բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս 

զկարի յոյժ գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ 

զնռնենեաց եւ զխնձորեաց, (217 / 7) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի 

ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս (217 / 29) 

  այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին 

իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառս:  (220 / 24) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 30) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ յանփարատրելիսն 

պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք, գտանել արդարեւ դեղ 

մխիթարութեան (226 / 4) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի 

սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան  (227 / 3) 
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  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին հոգ 

տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32) 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ 

ինքեան յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ 

իմաստութեամբ եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ 

արութեամբ եւ արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն 

եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 28) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին 

զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 

եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս  (234 / 14) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 22;  237 / 25) 

որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք անձն:  (239 / 4) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. (245 / 17) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն, իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի 

վերայ հրամանատար, զնոսա ի յոյժ հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ 

դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ բաւական գիտութեամբ, եւ պատարուն բոլորն իսկ 

լցեալ իմաստութեամբ, եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ 

համբուրասէրք, այլ եւ յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 14) 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի (219 / 24) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս 

գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 12) 



3222 
 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, այլ 

եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք 

գիտութեանն զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 9) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (47 / 1) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ կատակերգակիս 

Մենանդրի, (55 / 16) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 21) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ 

զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն 

համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն անգամ 

տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական սովորութեան 

գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն 

անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին 

մատնեալ ձեռս:  (70 / 9) 

  զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ (94 / 10) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ յարքունական 

կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 20) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, (102 / 14) 
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  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (128 / 1) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ են, 

որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի ոք 

յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք բարկութեանն 

անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին, մինչ զի ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին 

սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  

ՅՈՅՍ - 19 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի համարձակապէս 

առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 12) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել 

բան, յոյս նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա  (189 / 17) 

  թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք 

եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 27) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս (230 / 27) 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին  (242 / 25) 
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  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք   (208 / 7) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ  (241 / 23) 

  ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 3) 

  ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ չափաւորապէս  (54 / 29) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ դարձեալ 

զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման  (90 / 20) 

եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ 

իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  հանապազոր բարեաց եւեթ զուարճանայի յուսովք, (189 / 25) 

  

ՅՈՎԱԲ   - 1 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ 

զպտղեղ զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան  (127 / 11) 

  

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  - 1 
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  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 

  

ՅՈՐԴԱԲՈՒԽ     - 2 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն,  (52 / 10) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ 

յերկարութեամբ յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովալիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  

ՅՈՐԴԱԳՈՅՆ   - 1 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէին   (214 / 22) 

  

ՅՈՐԴԱՀՈՍԱՆ  - 1 

իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ 

ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  

ՅՈՐԴԱՆԱՆ      - 1 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ 

ցուցաւ Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի (123 / 5) 

  

ՅՈՐԴԱՌԱՏ         - 6 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն բեղմնաւոր 

յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 9) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 
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միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ գտանել 

խնամածութեան:  (174 / 26) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ եւ 

զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն  (202 / 26) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 6) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի 

վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ 

կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 9) 

  

ՅՈՐԴԵԱԼ         - 2 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 2) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի (72 / 6) 

  

ՅՈՐԴԵԼ           - 1 

  ոյք անհակառակաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 11) 

  

ՅՈՐԴԵՄ          - 1 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

  

ՅՈՐԴՈՐ          - 3 
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  եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ 

(173 / 10) 

  եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ 

եւ յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 18) 

  եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի պատուիրանապահութեանն 

լինել  (188 / 16) 

  

ՅՈՐԴՈՐԱԳՈՅՆ          - 1 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 23) 

  

ՅՈՐԴՈՐԱԿԱՆ    - 10 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 6) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց 

յոյժ յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 24) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս  (50 / 34) 

  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 8) 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական իմն 

օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ գործելով, 

օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 10) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սոր  (227 / 22) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք 

եւ կանայք (208 / 9) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի 

ջերմութեան յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 24) 

  

ՅՈՐԴՈՐԵԱԼ     - 5 

  միովն՝ ի բարեացն յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց 

հրաժարեցուցանել զուարճալից հանդերձ բերկրանօք (53 / 10) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս 

եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 26) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել 

եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ յաղագս 

փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ խաղաղացեալս 

զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 6) 

որք ի դորայն յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 7) 

  

ՅՈՐԴՈՐԵԼ      - 8 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս (63 / 31) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով ի 

ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել կաճառ՝ ի 

վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 30) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ ի 

բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ զանասուն 

կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան յորդորել:  (110 / 22) 
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  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 23) 

  Խրատ է բան բացասութեամբ գլխաւորեալ յորդորելով յինչ, եւ կամ 

հրաժարեցուցանելով:  (44 / 3) 

   զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(99 / 1) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըսի անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան հանդերձ 

կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, առ ի զամենեսեան 

անդադար յիւրաքանչիւրն յորդորելով ախորժակս՝ ի բանական եւ ի գործականն 

կրթութիւնս:  (165 / 21) 

Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն փրկելոցն 

եւ փրկողացն մարդկան (204 / 18) 

  

ՅՈՐԴՈՐԵՄ      - 4 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 20) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ 

կոծապարոյս, յորդորեցից զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս 

առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն, եւ 

մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (246 / 33;  247 / 1) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն եւ 

բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 6) 

  

ՅՈՐԴՈՐՈՂ     - 2 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 29) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 17) 
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  անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին 

ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ  (157 / 5) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

  Անգուստ եւ աստուածային բարեպաշտութեանցն լցեալ կատարին հաճոյք՝ 

անձանձրոյթ յորդորմամբք, (34 / 27) 

  առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած 

բարւոք յորդորման (197 / 2) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի ժիր 

աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 15) 

  զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն, 

այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի 

պահելոյ:  (158 / 25) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին  (156 / 7) 

մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 23) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս.  (224 / 15) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ աստուածային 

բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին 

համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 4) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 14) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 29) 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն. զորոց ճշմարտապէս եւ 

ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ այսր անդր զշութափել 

մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց. զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ 

քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց 

զարգացման:  (218 / 4) 

ՅՈՐԴՈՒԹԻՒՆ          - 3 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 4) 

  յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն 

զեղանի յորդութիւն:  (162 / 8) 

  

ՅՈՐԺԱՄ         - 64 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 16) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, որ 

նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի վեր եկեալք 

ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով զնոսա 

զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ նոցա 

(69 / 19) 

  յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն, յայնժամ սա ի չարաչար 

ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով յառողջութիւն, 

երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 4) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն խնդրի՝ 

պանծալի ասեմ ի զօրութիւն (79 / 24) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 7) 
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  յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ 

թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի 

ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 12) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 11) 

  եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ 

ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 34) 

  յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, օրինակ իմն 

ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք միանգամայն եւ լսողք, 

քաջայայտ ամենայն իրօք է  (88 / 17) 

  մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող 

եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ 

գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 3) 

  յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ պատճառեալ 

իրաց (89 / 25) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 28) 

յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 18) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 31) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր հասակ, 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 15) 

  յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք, արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ 

հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի (98 / 21) 

  յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 14) 
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  յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր սպառազինութեամբքն եւ 

աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով տարերօք կշտամբել եւ 

յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն 

տանջելով քանդէր երկիր   (100 / 30) 

  յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ 

պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 

յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 29) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 23) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 29) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 10) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն 

անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 10) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի իբրեւ 

զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ 

մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 12) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամենուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն 

տալ մրցանակս (123 / 27) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն 

անձինք, յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 7) 

  փախչին յորժամ զկարի յոյժ զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 32) 



3234 
 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք հակառակորդացն, 

այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք զնոցին 

մեծութիւնս  (163 / 13) 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվայելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 12) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ  (190 / 12) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն եւս 

զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն  (195 / 26) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս, 

բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 7) 

  սակայն յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն (199 / 28) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք (208 / 6) 

որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արարչին (219 / 24) 

  զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով 

քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ 
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զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ 

զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել  (223 / 19) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 19) 

  մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ 

ըստ համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 33) 

  յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ պահպանութեամբ 

պաշտպանեալս:  (226 / 5) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 6) 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ խորան 

նորակերտէր, եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին կայեան 

յօրինէր:  (240 / 15) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն 

կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  Ծածկեցաւ յինէն անվրէպ դիտողութիւն ճշմարտաքնին 

հանդիպութեան, յորժամ ամենարարն հրաման միաբանութիւն զընդհանուր 

երկրագործացն ազգս յանդիման իմ ածեալ (240 / 28) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս (242 / 5) 

  «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ գիտասցես, թէ 

դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 27) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն վերաբերէի 

բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն 

զարմն, յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 5;  244 / 8) 
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  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին զպտղոցն 

քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ մատուցանէին 

զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 16) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, 

քանզի յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ 

ոռոգմամբ, սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան (245 / 15) 

յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն (246 / 2) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն դիտաւորութեան պարք 

լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն աստուածային 

երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի (246 / 5) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի, յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ 

զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս ջուրց, յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի 

անուանակոչութիւն  (246 / 13;  246 / 14) 

  

ՅՈՐՁԱՆ         - 6 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի 

ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ դուզնաքեայ 

խաղացումն յորձանից գետոց (199 / 31) 

  եւ անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն 

կողմանց  (148 / 10) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում  (197 / 24) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման ալեացն 

մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց 

զկուտակեալսն յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 30) 

եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի 

խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին վայրավատինս 

կացուցանէր:  (207 / 33) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն  (199 / 19) 
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ՅՈՐՁԱՆՈՒՏ   - 1 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն եւ 

զայնոսիկ դարձեալ, որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի 

վերայ լոյծ մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել 

(220 / 1) 

  

ՅՈՐՄԷ  ՀԵՏԷ 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, (85 / 2) 

  

  

ՅՈՒԶՈՒՄՆ  - 3 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն 

անթաքուստ յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին 

յիւրաքանչիւր դարանիցն (214 / 30) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի 
յուզմանէ ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ 

զմաղասոցն յուզմունս. նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն 

իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ յոյժ խոհեմագոյնս:  (166 / 29) 

  

ՅՈՒԼԱՆԱԼ     - 1 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ (162 / 5) 

  

ՅՈՒՂԱՐԿԵԱԼ   - 1 
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  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի 

կենցաղոյս, յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական 

հանգիստ:  (228 / 31) 

  եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն 

առաւելութիւն:  (170 / 11) 

  

ՅՈՒՂԱՐԿԵԼ    - 3 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի 

մահ յուղարկելով:  (128 / 29) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր եւ 

յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ  (239 / 10) 

  

ՅՈՒՂԱՐԿԵՄ    - 3 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի 

գերեզսանին յուղարկեմք ակն:  (90 / 16) 

  Հի՞մ զարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 11) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  

ՅՈՒՂԱՐԿԻՄ  -2 

Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք 

ողջունից յուղարկին յընտանեաց,  (151 / 24) 

  եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 2) 

  

ՅՈՒՍԱԼ          - 2 
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  աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք 

յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 9) 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց (162 / 27) 

  

ՅՈՒՍԱԼԻ      - 1 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ 

փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն տեառն 

ծանօթացաւ:  (159 / 12) 

  

ՅՈՒՍԱՀԱՏԵԱԼ  - 1 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց 

նովիմբ յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 33) 

  

ՅՈՒՍԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 22) 

  

ՅՈՒՍԱՄ          - 2 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 32) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր 

կենցաղոյս յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 19) 

  

ՅՈՒՍԱՑԵԱԼ     - 2 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած (100 / 22) 

զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, արդէն 

զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 2) 
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ՅՈՔՆ - 8 

  եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ 

նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 12) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս (86 / 12) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, 

այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 18) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք եւ 

վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ 

խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք անտեսութեան 

եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց 

զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 32)     

Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, 

ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 34) 

քանդէին ճարակել անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ 

բուրաստանաց, եւ յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան 

թշնամեաց խամրացուցանելով  (212 / 10) 

  զոր յոքունք եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին  (99 / 26) 

  

ՅՈՔՆԱԲԵՂՈՒՆ          - 1 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն  (65 / 22) 

  

ՅՈՔՆԱԳՈՅՆ - 3 
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  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 27) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 19) 

  

ՅՈՔՆԱԶԱՆ    - 3 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն աճեցեալ 

շատութեամբ (122 / 22) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 32) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն վերաբերէի 

բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 4) 

  

ՅՈՔՆԱԺՈՂՈՎ            - 1 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի 
յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  

ՅՈՔՆԱԽՈՒՄԲ            - 3 

  Վասն զի յազգայնռց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ  (64 / 36) 

Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն. տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յոքնախումբ կացեալ 

հրապարակաց լի հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ 

զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 23) 

Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի բոլոր 

ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 22) 
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ՅՈՔՆԱԿԻ       - 1 

  քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր 

հարկից (82 / 30) 

  

ՅՈՔՆԱՊԱՏԻԿ  - 1 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի 
զյոքնապատիկն վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար 

տանջանօք  (131 / 29) 

  

ՅՈՔՆԱՍԵՐ      - 1 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ 

որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց(240 / 25) 

  

 

 

ՅՈՔՆԱՍԵՐԵԼ - 1 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն, փորձի գեղեցկութեամբ եւ 

զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 25) 

  

ՅՈՔՆՈՐՈՇ   - 1 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն  (246 / 16) 

  

ՅՍՏԱԿԱԳՈՅՆ   - 1 
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  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ 

ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  

ՅՍՏԱԿԱՄԻՏ      - 1 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  

ՅՕԳՆԵԱԼ – 1 

Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ յըմբշամրցութիւնս 

կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ 

յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ յընդունայնաջան վաստակս, 

յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 34) 

  

ՅՕԳՆԵԼ         - 1 

  յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն, յայնժամ սա ի չարաչար 

ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով յառողջութիւն, 

երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 5) 

 ՅՕԴԵԼ - 1 

զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօել պատճառս (91 / 33) 

  

ՅՕԺԱՐԱԲԱՐ      - 1 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն 

լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն 

եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան  (104 / 36) 

  

ՅՕԺԱՐԱԳՈՅՆ            - 1 

  միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն 

գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 26) 
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ՅՕԺԱՐԱԿԱՆ     - 2 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել 

նախանձ յօժարական կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ 

զտարաշխարհիկն առնէր ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս 

հնարելոյ իմաստութեանն:  (40 / 27) 

անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 25) 

  

ՅՕԺԱՐԱՄԻՏ   - 4 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել ի 

փութալիսն (159 / 24) 

որք յօժարամիտ կամօք ի սոցայս արծարծել պատրաստականք (160 / 26) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 14) 

ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 12) 

  

ՅՕԺԱՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆ, ՅՕԺԱՐՄՏՈՒԹԻՒՆ   - 3 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի 

յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ այսպիսաբար 

կրթութեամբ:  (126 / 1) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է զհանապազ 

գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ. եւ կամ թէ զբարեգութ ամենեցունց 

արարիչն, որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 10) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 
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ՅՕԺԱՐԵԱԼ      - 2 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս  (87 / 29) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն  (84 / 16) 

  

 

 

ՅՕԺԱՐԵԼ        - 1 

մինչ զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի 

գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ 

(148 / 30) 

  

ՅՕԺԱՐԵՄ       - 5 

  վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի 

գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 6) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 30) 

յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն  (196 / 4) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն մարդիկ 

խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

  

ՅՕԺԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 6 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս (115 / 19) 
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  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն 

ինքնաձեռն յօժարութեամբ, միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել 

ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ 

եղբայրականն փողիցն:  (126 / 14) 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս, (162 / 6) 

  նախ զի ի հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս 

առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ 

անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի 

յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն (192 / 22) 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ.  (232 / 12) 

  

ՅՕԺԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  յանձն, յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին, թող թէ խայտառականացն 

բերել յօժարութիւն:  (67 / 3) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն, որպէս զի եղիցի 

յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան այլոցն հասանել սմին 

ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 23) 

  

ՅՕՇԵԱԼ          - 1 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի (68 / 27) 

  

ՅՕՇԵՄ           - 1 

եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 29) 
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ՅՕՐ    - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի վեհագոյն 

վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ իցէ գեղաղէշ 

ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ զթագից 

աստիճան:  (248 / 8) 

  

ՅՕՐԱՆԱՄ       - 16 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ 

մարդկայինս յօրանայ բնութեան:  (58 / 7) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս բոլորովին 

յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 16) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ անդադար 

խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին պատահելով  (133 / 19) 

եւ այն զի ի յաւար յափշտակողացն առձեռնպատրաստ յօրանայ եւ անցեալ ինքն 

ըստ ինքեան զգերակայ անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 27) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի (218 / 29) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ (234 / 11) 

անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել 

գիտութեանցն յօրանայր հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 3) 

  թուի թէ ամենայն փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն 

յղփացեալք յօրանան:  (34 / 18) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ 

յաշխարհի յօրանան:  (36 / 31) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին 

խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին 

թշուառութիւնք:  (39 / 27) 
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ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 25) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 5) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին հոգ 

տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի 

կենցաղումս յօրանան փառօք:  (230 / 3) 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս 

բարեբաստութեամբ:  (54 / 15) 
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որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի քաջառաքինաբար կանոնս 

դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ 

արարչական զօրութիւն  (52 / 33) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 
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  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն 

ամենագեղեցիկ յօրինեալ պարս(31 / 8) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ յանկումն 

գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ 

վայելչութիւն:  (104 / 19) 

  եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք 

սահմանաց:  (106 / 25) 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն գունով 

փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 25) 

ուր խորհրդականք եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ 

այսպիսի պակասագոյն ի վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, 

եւ ի զինուորութեանն, եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից  (138 / 27) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

(219 / 14) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի 

կենդանագրացն յօրինեալ (228 / 35) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 5) 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ 

խաղան:  (84 / 18) 

  որով բովանդակ կատարեալ լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 23) 
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  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել յապահովանս 

եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք լի սատակումն 

(69 / 17) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս ըստ 

նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ 

զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս   (103 / 13) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին 

զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 14) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի 

սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն ազատութեամբ 

յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, ատեան լինելով նոքումբք 

վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող թշնամեացն են 

դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (227 / 3) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն 

առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 
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  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել զուարճալից 

հանդերձ բերկրանօք (53 / 9) 

  յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն, եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն 

ծաղկեալ:  (246 / 2) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, (94 / 3) 

եւ զերկիր ակըղձեալ բոլորաւէտ լրութեամբ ամենածին 

կայեան յօրինէր:  (240 / 17) 
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  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարունն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս, զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ 

զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 5) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 31) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ 

գեղեցկութեամբ յօրինին:  (111 / 23) 

ՅՕՐԻՆԻՉ   - 1 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն ասեմ 

եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29) 
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եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ անցեալ 

սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 
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որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի  (104 / 25) 

  զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս 

նմանութեամբ յօրինուածոյ:  (202 / 14) 

  որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 31) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ 

յարմարակայ յօրինուածով՝   (217 / 1) 

  մինչ զի գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ 

գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 18) 

  եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն 

անմահագունից յօրինուածս  (187 / 14) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 31) 
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եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք  (118 / 12) 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 33) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի նմա 

բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 23) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ 

հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 5) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 
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  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն 

տնօրինել յօրինումն կարգաւորութեան:  (155 / 18) 

  

  

Ն           392  (1311) 

 

ՆԱ        -   335 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 28) 

  նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ կամ 

բարեաց նոցա լինել պատճառ  (32 / 22) 

. եւ նա ասէ(35 / 27) 

  Եւ նա ասէ  (36 / 23) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 1) 

  Եւ նա ասէ 

 (41 / 4) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք (41 / 30) 

  նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 23) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ օրինակ 

իմն անկեալ դնէ կիսամահ(48 / 8) 

  . «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 23) 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 13) 
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  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս բոլորովին 

յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի  (63 / 15) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ,  (66 / 17) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ  (96 / 12) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ յարբունս 

տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 11) 

իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ զբռնացեալ 

հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն   (99 / 27) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին. 

եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, որպէս 

պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 25;  100 / 28) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 24) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց (103 / 9) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 3) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. (118 / 20) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս ի 

վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց 

ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն (120 / 12) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 11) 
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  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 16) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն (125 / 29) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն 

կամակարութիւն  (126 / 11) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ (128 / 9) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան  (128 / 18) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր (129 / 15) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի մասամբք 

բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար առ 

բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն(137 / 27) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս  (152 / 2) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ զզանազան 

բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 23) 

  նա՝ վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս (166 / 15) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 25) 
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  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն,  (171 / 11) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 25) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

  Այլ նա՝ թերեւս մասնաւոր զուարթութեանն կարողութիւն գոլ հասանել, եթէ 

մինչեւ յայս միայն ինձ աղէտս հարկեցեալ կրելի եղանէր:  (186 / 1) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 2) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, (188 / 31) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ, յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս 

նորաերթիցեն դաւանք, եւ անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ՝ զի առնի իջուցանել 

ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 11;  190 / 14) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ կամ 

զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց  (191 / 22) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ 

հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն 

բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 10) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս  (198 / 10) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն   (198 / 28) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 16) 
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  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 6) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն (203 / 9) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ 

բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 10) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի նոսին 

անցեալ ցուցանէր:  (205 / 14) 

  այլ նա ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 9) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք  (208 / 6) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ, եւ իբրեւ 

քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ արդեօք 

տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 24;  209 / 27) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու 

ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 21) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի  (216 / 21) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 26) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան 

զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 29) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, (219 / 2) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ լսել 

բարեպաշտութիւն (219 / 22) 
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  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 11) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի (222 / 18) 

   զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 24) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 28) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենե (233 / 23) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց  (234 / 5) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 16) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  դեռեւս նա յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան (245 / 26) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս 

(31 / 24;  31 / 26) 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 15) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 16) 
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  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն (45 / 19) 

  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ դիւցազնական տաղիւք 

խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ անկար իսկ զբովանդակն է 

ճառել բանիւս:  (51 / 19) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ զոր 

ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 20) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ սպանանէր 

զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր (63 / 24) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի (82 / 5) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց (96 / 4) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

(101 / 9) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն 

ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն 

եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, որք ոչն կարէին հոլանի ի 

դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ բարբարոսացն, եւ գրեթէ 

ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր 

անուն:  (101 / 19;  101 / 23) 
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  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 18)   

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց(125 / 14) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ առ 

ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն 

փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր 

կապանօք:  (126 / 30) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լինելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 9) 

   ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին 

ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 1) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 16) 

  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի դժոխս:  (190 / 15) 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 14) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ  (235 / 12) 

  գիտեմ զմարդասիրութիւն նոր ա(242 / 27) 

  ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն, երկրպագեցից ամենայաղթ 

տէրութեան նորա  (247 / 5) 

եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն գովանաց մրցանակ:  (33 / 17) 

  եւ միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն 

նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, թող 

թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 17) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ կատակերգակիս 
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Մենանդրի, ո՞ւմ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 

  Իսկ ապա նմա թէ այսպէս է:  (61 / 35) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զ Աւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 28) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 31) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 3) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ  (101 / 31) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ 

զ՛ի նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ պարապին 

մանկունք (115 / 16) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն 

տալ մրցանակս (123 / 30) 

  նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  Իսկ գործեսցես զնա գլխօք այսպիսեօք:  (30 / 24) 

  

եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ զդաստիարակն 

ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն (44 / 11) 
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զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ զնա:  (48 / 27) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 18) 

գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց 

քաջափառութեանց:  (57 / 19) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն (64 / 27) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 24) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն 

(99 / 15) 

եւ առաւել յիւրումն բերէ գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս, մինչեւ 

անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ կամաց ցայնքան (114 / 31) 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս  (131 / 14) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ զպատերազմող 

կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ  (152 / 1) 

սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  այլ եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 18) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ զբարսն 

նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք (184 / 15) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ անցելովն 

եւ ապառնովն:  (185 / 16) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց 

թափել զնա՝ միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն 

(190 / 17) 
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  այլ ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան 

առնուլ զնա միայն (204 / 2) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, (219 / 2) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ 

վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  (230 / 27) 

  եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն 

յարուցանել զնա:  (233 / 17) 

  Տինա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա եւ 

խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 4) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 32) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 31) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի (112 / 25) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ թուի 

թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 24) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 
նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի հրամայեալ 

յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ 

զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն (171 / 24) 

յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 20) 
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  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք հանապազ 

եղանին բաշխեալ:  (34 / 27) 

«Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի նմանէ»:  (51 / 24) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ զԱւգէ 

կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց 

այսոցիկ պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն 

կիրս, (89 / 28) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ (136 / 9) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 15) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ դարձեալ 

վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 12)          

այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 6) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն 

զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 19) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս  (206 / 16) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն 

զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 18) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. 

եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս նորոգման 

եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ, զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ 

զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 6) 
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  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, եւ այս 

ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի. զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն 

եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 10) 

Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս ուրեք 

տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ 

փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 8) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր ի 

վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն չարաւ 

կեցելոց:  (129 / 18) 

յորժամ յանկարծօրէն գուժիւ համբաւ հարազատիս նորա երթիցեն դաւանք 

(190 / 13) 

որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի բաց 

զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի (31 / 8) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն օգտիցն 

վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս  (36 / 5) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, եւ 

մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ զքաջամիտսն ի 

կատարելութիւն յառաջեն՝ (37 / 12) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն անտես 

արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ անտած 

խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 24) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 11) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (55 / 29) 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել, զի զորօրինակ նոքա ի ձեռն 

հանապազորդ կրթութեանցն միայնամարտութեամբն ի գուպարս հանդիսիցն 

յաղթողք լինելով, միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 27) 
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  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք 

երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 25) 

զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 13) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 4) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով 

աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ զերկրորդն եւ այլք՝ 

զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 1) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ, հաւաքելով զառ 

եւ զաւար բանակին զթշնամեացն անկելոց եւ զայս արարեալ նոքա յղփանային 

ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք ընչից, այլ եւ խաշամբք անգամ եւ 

զինուք:  (213 / 7) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք 

երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք 

եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն 

հոյլս:  (214 / 24;  214 / 28) 

  վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն 

առաւել կելոյ:  (32 / 5) 

  եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 24) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր իցեն 

կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 3;  39 / 6) 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 7) 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 34) 
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այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն (55 / 30) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց խոհականութեամբ՝ 

Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 1) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն  (66 / 29) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա զգործոյն 

հանգամանս (68 / 26) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 22) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 25) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր գիտել 

տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս (81 / 30) 

թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական 

սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին 

աւուր պատի, արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 12) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

հարկ է եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա (111 / 27) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան 

առաջի նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք (116 / 22) 

  եւ այլ եւս բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 8) 
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  Այլ եւ թագաւորք իշխանօք եւ իշխեցելովքն հանդերձ՝ ճշմարտապէս իսկ 

ենն նոցա բարեկամք:  (117 / 33) 

  նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա  (118 / 22) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, մտաւոր 

խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (121 / 30) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն 

ուսոյց նոցա հարկանել:  (149 / 9) 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով զընկերս ընկենուն 

կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 21) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, որ 

են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 2) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան եւ 

աւազակութեան նոցա գործովք, որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս 

բազմաց եւ մահաշունչ ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 9) 

որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն 

մեռելոտի անասնոց:  (151 / 28) 

վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա քաջալաւ 

սպառուածովք:  (168 / 23) 

եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 

  այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ աթենացիսն յաղագս 

Կղէովնի:  (185 / 2) 
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  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն (192 / 20) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն 

ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն արարի 

գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն 

(198 / 19) 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին 

լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 7) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր գոլ, 

յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել, զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ 

կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա ժամանէր  (207 / 10;  207 / 12) 

  որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 16) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում ծածկեալ 

բերէին ջահս:  (212 / 15) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին (212 / 26) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի (215 / 2) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն (219 / 13) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 21) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, զնոսա ի յոյժ 

հմտագունիցն ճարտասանացն ընտրեալ դասուէ եւ զդժնեայ առաւել եւ բաւական 

գիտութեամբ (80 / 14) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 20) 
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  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, (151 / 4) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 

  երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ 

բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 

եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 4) 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 8) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  որ ապրեցոյց զնոսա, (219 / 27) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, (144 / 24) 

  եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, 

այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի 

(194 / 7) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, որ 

շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս (220 / 7) 

որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 



3270 
 

  

եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 14) 

  եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն 

ջանոյն»:  (35 / 28) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 8) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն եզոյն 

ուրուք ի նոցանէ  (42 / 29) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, (132 / 1) 

  եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն աստիճանի ի 
նոցանէ կարգեալք:  (177 / 32) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 18) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 28) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին (214 / 6) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ կուր 

առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ իսկ:  (215 / 12) 

   սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 
նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ (218 / 23) 

  որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց 

բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 29) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 31) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն (34 / 18) 

եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 13) 
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  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ 

ընդ նոքօք հնազանդելոցն:  (52 / 22) 

  հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 6) 

որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 16) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ 

հատուցանել նոքօք տրիտուր տուողին  (235 / 10) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ 

յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 32) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 10) 

խորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել միաբանութիւն:  (122 / 21) 

  եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 15) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն առնել 

առ նոսա:  (207 / 20) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին, իբր զմարախ բազմութեամբ հարկանել զերկիր 

թշնամեացն, եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն (212 / 9) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 11) 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք  (31 / 21) 

  զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ 

որ ի նոսա:  (96 / 9) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն (122 / 3) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 
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  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին ջահս, 

եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 32) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն զարգացման 

պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ պայծառազարդ 

ծաղկաց աճեցման:  (217 / 20) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի (218 / 29) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ 

զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 22) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ 

առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1) 

Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին Յեսուայ. 

«զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս ազգացն՝ 

աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 12) 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 19) 

  որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց մարդկայինս 

պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 21) 

  եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս   (51 / 1) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, թող 

թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ ոչ 



3273 
 

զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 6)         Որոյ իմաստութիւնն 

անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է կատարելագոյն:  (100 / 8) 

  որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական 

ընդհանուր նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք 

յամենայն եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 16) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել բանս 

եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց(52 / 13) 

  այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 15) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ 

յանդիման զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 6) 

  եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ (162 / 17) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, միշտ 

լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ գործելով 

(37 / 16) 
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  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր (98 / 33) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց 

յապահովութեան զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն (146 / 26) 

իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար (80 / 14) 

  միշտ նոցայն մեծարի բարեհամբաւ անուն:  (118 / 14) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ 

արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, 

զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 27) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ 

կատարած նոցայն եղիցի, զորոց կամեցան զփորձ առնուլ  (207 / 6) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ կամ 

թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս (38 / 25) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ 

անձինս (49 / 30) 

   սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ 

յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր 

տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր 

ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն  (56 / 23) 

զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ 

բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 2) 
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  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն  (212 / 33) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 22) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

  բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին պահանջեսցուք 

զհաւաստութիւն (69 / 6) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 14) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս  (212 / 1) 

  

ՆԱԵՒ    - 10 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն աճեցեալ 

շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ բառացի:  (122 / 22) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 3) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 7) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 19) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 
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պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 22) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան:  (194 / 18) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 4) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 29) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն 

գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 8) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 17) 

  

ՆԱԶԱԲԱՆԵԼ     - 2 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն 

պատուով նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (38 / 1) 

  

ՆԱԶԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 2 

արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

  որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 
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ՆԱԶԱՐԱՑԻ     - 1 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն անուանել, 

սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք հաստատեցան 

եւ պահին:  (193 / 21) 

  

ՆԱԶԵԼ            - 1 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել, օրինադրութեամբն, 

թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

  

ՆԱԶԵԼԻ        - 1 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի,  (121 / 15) 

  

ՆԱԶԵՄ            - 1 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ  (238 / 7) 

  

ՆԱԺԻՇՏ         - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժշտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 17) 

  

ՆԱԽ     - 42 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 
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  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան  (41 / 26) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 9) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (49 / 26) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն. 

առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ թաթաւուչք 

համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ, 

եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց զանազան լցեալ 

պտղովք:  (52 / 6) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 11) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 18) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին զանյայտութեանն 

ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն 

յընդդիմակէն նախ առաջին գլուխ:  (71 / 12) 

  իրօքս այսոքիւք. նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք 

հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ 

բարւոյն կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 2) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 
առաջին յաստուածայինն ի վերուստ  գնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ 

նահատակաց:  (82 / 3) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ 
առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 
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կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն 

կենդանեացն  (86 / 14) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ այսինքն 

յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ բարեբախտիկն 

վայրս:  (96 / 27) 

  խափանելով յիսկզբանն նախ զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ 

զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն (97 / 27) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ (101 / 3) 

  Եւ նախ առաջին՝ յօրացեալ բարեբախտութեամբ ի գաւառէ անտի:  (104 / 5) 

  Եւ նախ ի բնակութենէն հաւեսցուք:  (120 / 1) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի (130 / 27) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ ապա 

ցաւագին տրտմութիւն(142 / 5) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, (148 / 3) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի 

յանպատշաճագունիցն  (154 / 19) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 20) 

  նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս խառնուածոցս լինել 

հմուտք  (162 / 10) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին, երիցագոյն 

ժամանակաւ եւ նախ ի յաշխարհս գալ երեւի մշակականս, եւ մինչ իսպառ ընդ 

յաւիտենիս ձգեալ յերկարի:  (163 / 34) 
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  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի հրամայեալ 

յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա գուշակէ եւ 

զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորչ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն 

ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն 

մաքրութիւն:  (171 / 23) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն 

արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, (174 / 7) 

  նախ՝ զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի 

կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն (176 / 26) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ 

ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 28) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 3) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, որ 

ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն նորագոյն 

տարերց նորա:  (205 / 12) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր գոլ, 

(207 / 10) 

տեսանէի նախ առաջին զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 14) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց 

եւ այլոց խաշանց (211 / 12) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 17) 

  յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ 

միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն 

վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 2) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն, որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն 
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արժանաւորացն սորա, նախ քան այլոցն հասանել սմին ի կեանս 

աշխարհիս:  (227 / 23) 

  . ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ 

բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ  (228 / 19) 

  

ՆԱԽԱԳԱՀ         - 1 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին ժամանակի 

ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 10) 

  

ՆԱԽԱԳՈՅԱԿ      - 1 

  եւ աշխարհ ի նախագոյակն ժամանեսցէ հաճութեան (241 / 31) 

  

 

ՆԱԽԱԳՏԱԿ          - 2 

  այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 21) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք լինելով 

ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն  (51 / 12) 

  

ՆԱԽԱԴԱՍ           - 1 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 6) 

  

ՆԱԽԱԴԱՍԵԼ      - 1 
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  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ 

օրինաւոր նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

  

ՆԱԽԱԴՈՒՌՆ    - 2 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն 

ազգին նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն 

եղեալ հաստատեցաւ:  (154 / 13) 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (247 / 30) 

  

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ          - 3 

  Եւ երկրորդ՝ արդարութիւն, ամենայն աշխարհի զգրաւորականն ընձեռելով 

գիրս խրատու եւ նախազգուշութեան:  (101 / 8) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 15) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար 

փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն 

ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 25) 

  

ՆԱԽԱԹՈՌ        - 1 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  

ՆԱԽԱԽՆԱՄԱԿԱՆ           - 5 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ 

բարերարութեանն նախախնամական զօրութիւն (51 / 26) 
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  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել 

զօրութենէ՝ նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի 

քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 4) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ 

աստուածային նախախնամական հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր 

պաճարացդ (131 / 7) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք հանապազ 

եղանին բաշխեալ:  (34 / 28) 

  

ՆԱԽԱԽՆԱՄԵՄ - 1 

այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն 

պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 13) 

  

ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՂ            - 5 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, 

եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս զսոյն 

սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 33) 

յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս ախտ, 

յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն նախախնամող եւ դատաւոր եւ 

երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի 

զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 5) 

սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, 

եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ 

մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, 

անկարօտ կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (233 / 13) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ եւ 

յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 9) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 
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ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆ - 8 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց, զոր ոչ 

ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ յերկնուստ եւ եթէ 

յերկրէ:  (198 / 9) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ իբր ի 

վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան իմաստից, 

(98 / 2) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 28) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ այս է 

վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ 

աստուածային նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 27) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի 

վերուստ նախախնամութենէն:  (53 / 25) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից զպտուղ, 

ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել յաշխարհի 

(76 / 9) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 22) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  

ՆԱԽԱԾԻՆ, ՆԱԽԾԻՆ  - 2 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 5) 
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  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ 

իբր զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

  

ՆԱԽԱԾՆՈՂ      - 3 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն կենդանականս 

երեւի պատճառաց (104 / 16) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է 

բարւոք նախածնողին  (136 / 9) 

եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 13) 

  

ՆԱԽԱԿԱՐԳ         - 1 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ 

զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս 

պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 21) 

  

ՆԱԽԱԿԱՐԳԵԱԼ   - 1 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն ընդունակ 

ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն 

գտեալ:  (168 / 14) 

  

ՆԱԽԱԿՐԹԱԿ       - 1 

որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 3) 

  

ՆԱԽԱՀԱՅՐ      - 9 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն  (160 / 19) 
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Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտաւոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 5) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս  (136 / 11) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն, կրկին արդարութիւն է եւ 

յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ. թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն 

ստացուած, եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց, եւ 

անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ ազգաց 

յազգս:  (233 / 1) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի 

վաղնջուց նախահարցն իսկ է  (84 / 24) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 3) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, բայց եւ զերիցս 

երանելեաց նախահարցն առաքինութիւնս (125 / 20) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ եթէ ի 

վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար այլանդակութեամբն 

աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն 

պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի 

մահուանն:  (129 / 25) 

  որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն (97 / 6) 

  

ՆԱԽԱՀԱՍԱԿ       - 1 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 

  

ՆԱԽԱՀԱՒԱԿ       - 3 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 28) 
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  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն (129 / 3) 

   եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց (233 / 5) 

  

ՆԱԽԱՀԱՒԵԱԼ   - 1 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (154 / 29) 

  

ՆԱԽԱՀՈԳԱԿ      - 4 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ 

զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի 

սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալ զիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իբրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի սոսկալի 

թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք 

անմտութիւն անձին, այնչափ մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս 

յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի (127 / 6) 

  զի ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 12) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել, (223 / 20) 

  

ՆԱԽԱՀՈԳԱԿԱՆ- 1 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս 

ցուցանէ:  (111 / 4) 
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ՆԱԽԱՀՈԳԱՑԵԱԼ           - 1 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին ըստ 

աշխարհի:  (73 / 30) 

  

ՆԱԽԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 

  

ՆԱԽԱՁԱՅՆԵԱԼ           - 1 

  Արդ որպէս նախաձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 26) 

  

ՆԱԽԱՁԱՅՆԻՄ          - 1 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն (74 / 27) 

  

ՆԱԽԱՁԵՌՆ      - 1 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 14) 

  

ՆԱԽԱՄԱՐԳԱՐԷ            - 6 

  Բայց այս գործ եղեւ եւ երբեմն ի հիւսն ի հակառակսն 

մեծի նախամարգարէին Մովսէսի (48 / 21) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի  (58 / 32) 

  այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք 

անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 26) 
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  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն (102 / 3) 

յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում 

նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս 

հակառակորդացն:  (206 / 8) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ  (96 / 2) 

  

ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ      - 1 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  

ՆԱԽԱՆՁ         - 1 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք,  (40 / 27) 

  

ՆԱԽԱՆՁԱԽՆԴԻՐ       - 1 

  նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

  

ՆԱԽԱՆՁԱՅՈՅԶ        - 2 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ (73 / 5) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ 

զամուսնութիւն նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, 

որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 23) 

  

ՆԱԽԱՇԱՒԻՂ  - 7 

  նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս 

չարեաց:  (83 / 10) 



3290 
 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ պատճառին 

(95 / 11) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին  (196 / 33) 

  Բայց նախաշաւիղ առաջիկայ արկածից նոցա կորստեան նախ այն թուէր գոլ, 

(207 / 9) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 8) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 

  

ՆԱԽԱՇԽԱՐՀ   - 1 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ 

ես նախաշխարհօք յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 

  

ՆԱԽԱՊԱՏՃԱՌ    - 1 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ պատիւ 

պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն  (109 / 18) 

  

ՆԱԽ ԱՌԱՋԻՆ  - տե՛ս  ՆԱԽ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՆԱԽԱՍԿԻԶԲՆ - 2 

  զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս (88 / 23) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ 

այն  (186 / 17) 
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ՆԱԽԱՍՏԵՂԾ       - 2 

  Սկսող փոխանորդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ 

(160 / 12) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ, 

սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 3) 

  

ՆԱԽԱՍՏԵՂԾԵԱԼ - 1 

  Եւ այսպէս ընդհանուրս աղիտիւք երանելիս նախաստեղծեալ՝ բոլորդ ի 

հիքութեան ընկեցայ գոգ:  (241 / 16) 

  

ՆԱԽԱՍՏԵՂԾԻԿ  - 1 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 27) 

  

ՆԱԽԱՏԵՄ          - 2 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա  (133 / 15) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ 

իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս 

բազմորդութեանն, նախատէր զԼետով:  (61 / 9) 

  

ՆԱԽԱՏԻՆՔ     - 1 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին (191 / 29) 
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ՆԱԽԵՂՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան 

զայլսն նախեղութեամբն երիցագոյն է (108 / 29) 

  

ՆԱԽԵՐԳԱԲԱՐ     - 1 

  յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 14) 

  

ՆԱԽԵՐՋԱՆԻԿ            - 1 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց (94 / 12) 

  

ՆԱԽ ԵՒ  ԱՌԱՋԻՆ  - տե՛ս ՆԱԽ գլխաառի տակ ընդգծված են 

  

ՆԱԽԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա 

յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ 

հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն հանէին եւ յերկրէն անգամ առ ի 

յընդոստումն երկիւղի անձեռնընտելիցն առնել, յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք 

անդէն ի փախուստ դառնային եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն 

անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ 

խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ 

հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 21) 

  

ՆԱԽԷ  - 3 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի (246 / 12) 
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  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 
նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  

ՆԱԽՆԻ          - 4 

եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, 

այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 25) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն (194 / 21) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան այսմ 

փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն փութացան 

կազմել (72 / 13) 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն (202 / 9) 

  

ՆԱԽ ՔԱՆ  - տե՛ս ՆԱԽ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ՆԱՀԱՊԵՏ          - 1 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ 

(160 / 13) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿ            - 18 

  եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու անպարտելի համարեալ 

գոլ նահատակ:  (191 / 3) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն (209 / 21) 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ (209 / 30) 

  նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն 

մտերիմ նահատակաց:  (82 / 6) 
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  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց նոցա 

զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ երկուս 

բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 15) 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք 

զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 18) 

  եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 19) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի ատելութեամբ 

զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր նահատակացն սիրոյ 

յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 18) 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 26) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ խորհրդիւ 

ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն (156 / 19) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ ոչ 

գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն զախոյանս, 

(150 / 25) 

   զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան պարապումն սպանողացն 

ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 3) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ (204 / 12) 

որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել(162 / 32) 
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  նոյի օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն ի 

հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս (182 / 2) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿԱԲԱՐ      - 1 

բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն փոխէ 

անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 1) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿԱԴԻՐ   - 1 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած, 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 23) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿԵԼ        - 1 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն 

հանդիսի նահատակել  (117 / 6) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿԵՄ       - 1 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի մահացու 

զէնս. եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, այլ թողեալ 

զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք, 

աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 8) 

  

ՆԱՀԱՏԱԿԵՑԵԱԼ  - 1 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից եւ 

առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով 

անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 17) 
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ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ       -24 

   եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ  (39 / 10) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել յաղագս 

կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ զխաղաղութեանցն 

որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

  զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն 

լինել նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

  եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 31) 

  Եւս արիագոյն այրս Աստուծոյ ի բանական նահատակութեանն հանդիսի առ ի 

քաջապէս համարձակութեամբ կշտամբել զամբարշտութիւն թագաւորին  (157 / 16) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից 

նոցին նահատակութեանն հանդէս  (202 / 4) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի  (46 / 17) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով 

զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ 

յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ բարեաց:  (98 / 33) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին 

զպարծանս նահատակութեանցն (213 / 11) 

  ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել 

զառաւելութիւն նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ 

ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք:  (235 / 19) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ (208 / 30) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 17) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն 

նմանապէս եւ ի պարտութիւն:  (38 / 23) 
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  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական համարեալ 

արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, (107 / 22) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ վառեալ 

կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն նահատակութիւն:  (156 / 15) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն փոխէ 

անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 4) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն 

ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն (149 / 30) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ 

հանդիսիցն նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 20) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 17) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն զօրութեանց 

միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, 

աճեցուցանելով զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ 

եղեւ զնահատակութիւնս առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում 

յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 13) 

  

ՆԱՄԷՏ            - 1 

  թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց  (242 / 23) 
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ՆԱՅ     - 2 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ, (237 / 28) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն 

եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ 

հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 26) 

  

ՆԱՅԱՄԷՏ        - 1 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ (243 / 15) 

  

ՆԱՅԵԼ            - 2 

  եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն 

(212 / 21) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին (215 / 2) 

  

ՆԱՅԻՄ         - 2 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն (149 / 1) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի 

զոփալդ նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս  (87 / 30) 

  

ՆԱՒ     -12 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ յարձակել 

աւազակութեամբք, որոց յաղթեսցեն նաւաց (149 / 17) 
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  եւ աչք ի յառագստս նաւաց պշուցեալ հային (150 / 13) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ զայլս՝ այլով 

անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 14) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր (149 / 16) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն եւ մեքենայաւոր 

արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն (111 / 5) 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (149 / 3) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի նմա 

բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 23) 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, 

մինչ ելի մտի եւեթ նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 12) 

այլ զօրէն անասնոց ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ 

այլ եւս զանազան զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 20) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի 

շղթայս  (150 / 2) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովուն  (111 / 6) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 
նաւօքն ճանապարհորդել  (171 / 4) 

  

ՆԱՒԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 25) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի վեր քան 

զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն, վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ 

բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 29) 
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  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս  (235 / 31) 

  

ՆԱՒԱԳՆԱՑԻԿ  - 1 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 2) 

  

ՆԱՒԱԶ - 1 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ բազմախումբ 

մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր 

յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 2) 

  

ՆԱՒԱԿՌՈՒԹԻՒՆ        - 2 

ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 11) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, եւ 

զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս   (114 / 23) 

  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 7) 

  

ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏ           - 9 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 30) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ 

ինքնեղ նաւահանգիստ  (218 / 31) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն կամ 

զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան 

կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան 

կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 8) 
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  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին 

միայն նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 8) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 25) 

  ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 28) 

  փութալ զիարդ եւ է հնարիւք ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ 

յապահովութեամբ խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 2) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի 

խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան 

ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ 

ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 28) 

  

ՆԱՒԱՍՏԱԿԱՆ      - 3 

հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ 

(233 / 21) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով աստիճան, 

այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 16) 

  

ՆԱՒԱՍՏԻ         - 4 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն իսկ 

յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 8) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 22) 
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  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ մեքենայաւոր 

արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ զվաճառաշահութիւն գործէ 

եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 5) 

  

ՆԱՒԱՍՏԻԿ        - 1 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի 
նաւաստիկ վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի  (46 / 17) 

  

ՆԱՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ        - 8 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի  (35 / 4) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 29) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ կելոյ 

մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս  (54 / 8) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն մենքենաւոր հնար 

փրկութեան,  (231 / 24) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ. եւ 

փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 6) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս  (235 / 30) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ 

ասել  (236 / 1) 
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ՆԱՒԱՎԱՐ           - 1 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 27 

  

 ՆԱՒԱՎԱՐԵԼ      - 2 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ փութով, 

ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար յառաջանան 

ճեպելով:  (226 / 27) 

  Եւ ումեմն յայնցանէ, ոյք ի նաւավարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 27)  

ՆԱՒԱՐԿԵԼ        - 1 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել զնիւթսն, 

եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, (232 / 9) 

  

ՆԱՒԱՐԿՈՒԹԻՒՆ        - 4 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք. ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք  (226 / 17) 

  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս 

(147 / 7) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս  (147 / 19) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

  

ՆԱՒԱՔԱՐՇՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ յընդունայնաջան 

վաստակս (149 / 32) 

  

ՆԱՒԵԼ - 3 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով  (53 / 23) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 

  

ՆԱՒԵԼԻ         - 1 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 15) 

  

ՆԱՒԵՄ - 1 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ մկանացն 

յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  

ՆԱՒԹՃԵԼ       - 1 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա 

եւ նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 

  

ՆԱՒՈՐԴ           - 1 

բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ 

բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 14) 

  

ՆԵԽԵԱԼ           - 1 
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  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ  (134 / 18) 

  

ՆԵՂԵԱԼ           - 1 

  զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 10) 

  

ՆԵՂՈՒԹԻՒՆ           - 13 

  եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 26) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ մէջ 

անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն,  (162 / 27) 

  զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 23) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի 
նեղութեանն ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա 

լինէր:  (120 / 10) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել  (187 / 32) 

  եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր 

ինձ:  (189 / 25) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր յիշեցեալ 

ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 1) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 

առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս 

մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 
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գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր եւ քաջապէս յաղթութեամբ 

կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար նեղութենէն:  (101 / 1) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկանէ, 

եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ զանմխիթար 

գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15;  189 / 16) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել 

չարչարանացն նեղութիւնս (194 / 2) 

  

ՆԵՆԳԱԳՈՐԾ     - 1 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ 

բերելոյ նենգագործ վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ 

անձն:  (82 / 29) 

  

ՆԵՆԳԱՊԱՏԻՐ  - 1 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ ծնողին 

թիւրէր դատաստան (127 / 28) 

  

ՆԵՆԳՈՒԹԻՒՆ         - 5 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ սպանանէր 

զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր  (63 / 24) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք 

խորհուրդ նենգութեան, (81 / 28) 

  ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ զաղքատս (151 / 5) 

  եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ (162 / 17) 

  ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ 

կորովակի նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ  (115 / 23) 

  

ՆԵՏԱՁԳՈՒԹԻՒՆ       - 3 



3307 
 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին եւեթ 

ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 1) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ(191 / 11) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ  (215 / 9) 

  

ՆԵՏԱՁԻԳ        - 1 

  Եւ իսկոյն այնպէս անձամբ անձին արարեալ՝ ամենեցուն առաջի իբրեւ 

զթիրախ կանգնեալ կայր, հակառակամարտ թշնամեացն լինել նետաձիգ:  (127 / 23) 

  

ՆԵՐ     - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 4) 

  

ՆԵՐԱ    - 1 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  

ՆԵՐԱԳՐԵԱԼ      - 1 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

  

ՆԵՐԱԿՐԹԵԱԼ    - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 2) 
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ՆԵՐԱԿՐԹԵԼ     - 2 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի (35 / 30) 

որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին 

յիմաստասիրականն ներակրթել վարժման (106 / 21) 

  

ՆԵՐԱՆՁՆ       - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն 

առնուլ ձիրս:  (248 / 15) 

  

ՆԵՐԲՈՂԱԲԱՆԵԼ           - 1 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ 

գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 11) 

  

ՆԵՐԲՈՂԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 3 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն մասամբք զանբաղդատելի 

հրաշափառ ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 12) 

ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, 

արժանաւոր եւ իմաստուն վեհագոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 29) 

  սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

  

ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ    - 11 

  Բայց համայն եւ մեք ըստ գլխաւորեալ ներբողական մասանց 

ճանապարհորդեսցուք բնաւս ընդ նորա գովութիւնս առաջի հմուտ լսողաց 

հանդիսանալ:  (114 / 17) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 22) 
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  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ, եւ 

միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, (44 / 11) 

յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ բերեալ մատուցանեն 

մեծարանս:  (130 / 15) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

եւ ընդ նմին զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 5) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 17) 

  եւ կէսք ի բազում խնճոյիցն դրուատեալք զներբողականն ընդունէին բան 

(220 / 22) 

այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  եւ յոյժ մեծագոյն զօրութեամբ՝ զներբողականս ձգէ յինքն բան (121 / 15) 

  

ՆԵՐԲՈՂԵԱԼ     - 1 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ էիր 

բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ իրաւացի 

գործոց գործօնեայ:  (237 / 21) 

  

ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ     - 4 

  Ներբողեան է բան արտադրական եղելոց բարեաց:  (95 / 3) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 7) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի 
ներբողեանս,  (124 / 8) 

որովք ի ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 9) 
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ՆԵՐԲՈՂԵԼ      - 1 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն(50 / 29) 

  

ՆԵՐԲՈՂԵԼԻ  - 1 

  Ներբողելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զեղիս, զանբան կենդանիս եւ 

զծառս:  (95 / 5) 

  

ՆԵՐԲՈՂԵՆԻ  - 2 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 29) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգործսն  (95 / 15) 

  

ՆԵՐԲՈՂԵՑԵԱԼ - 1 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ 

յարադրութեամբ ներբողեցելումն զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 21) 

  

ՆԵՐԲՈՂՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել ձայն՝ 

զասացեալսն առ հրէայսն թէ. «Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, 

յաղագս իմ էր եեւ յաղագս իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ 

հայրենի ծոցոյն ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 14) 

  

ՆԵՐԳՈՅ         - 1 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, բացադրելով 

օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս պերճացելոյն:  (248 / 27) 
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ՆԵՐԳՈՐԾԵՄ     - 3 

եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ զդժրութիւն  (142 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն (146 / 27) 

  

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ զյեղանակս իրին ըստ 

ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 7) 

  զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 32) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 5) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ 

երկոքումբք վարի ի դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

  

ՆԵՐԵԼ - 2 

  եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա համարիցիք 

լինել:  (83 / 24) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին 

պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 

կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն 

կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի 

վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ եւ 

պատկառանաց:  (86 / 19) 

  

ՆԵՐԿԱՅ            - 5 
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  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ անցելովն 

եւ ապառնովն:  (185 / 17) 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս 

ցուցանէ:  (111 / 3) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, (33 / 21) 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 2) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 
ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 25) 

  

ՆԵՐԿԱՆԵՄ       - 1 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի (120 / 30) 

  

ՆԵՐՀԱԿ            - 2 

  այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

  Իսկ եթէ առ ազինս ամենայն, աստուստ ազինք 

հակառակորդաց զներհակս բարւոյն մատուցանեն, եւ ես յամենայն կողմանց 

զաղէտս թշուառութեանց համբուրեմ:  (245 / 29) 

  

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 32) 

  

ՆԵՐՈՒՄՆ      - 2 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն (77 / 18) 
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  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն անդրէն 

փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

  

ՆԵՐՍ   - 2 

  հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով արկանել 

ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 15) 

վասն զի զորս ի ներսն արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես 

անարիս իմն եւ յոյժ խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 15) 

  

ՆԵՐՔԻՆ       - 3 

  միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ յափշտակող 

առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս անհնարին 

չարագործութեամբք:  (127 / 31) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս եւ 

զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել, որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ 

ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 23) 

որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 3) 

  

ՆԵՐՔԻՆԻ   - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ Կանտողէսն 

կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, 

եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն 

պահպանելով ներքինեաց եւ նաժշտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 17) 

  

ՆԵՐՔՈ            - 1 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 7) 
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ՆԵՐՔՈՅ         - 14 

  ներքոյ զարդարեալ բնաւ քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, 

եւ տարեւորականաց զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 7) 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  Ա եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. (56 / 19) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց հաստատութիւն ի 
ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին զհաստատութիւն 

յայտնութեան:  (61 / 17) 

զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ 

կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 29) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 8) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս  (190 / 33) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս դնի 

ձեռին, (191 / 8) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի (236 / 7) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր եւ 

յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի  (68 / 27) 
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ՆԵՐՔՍ            - 12 

  զ՛ի ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս   (114 / 20) 

առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ (64 / 20) 

որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ գունով 

եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  եւ ի ներքս անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 9) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի 
ներքս անթիւ խումբքն մարդկան (206 / 25) 

  յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք 

զասպականեացն հոյլս:  (214 / 28) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն 

զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 

  

ՆԵՐՔՍԱԳՈՅՆ            - 1 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն (217 / 6) 

  

ՆԵՐՔՈՒՍՏ       -3 
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  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք 

եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս,  (87 / 30) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն քաջայայտ 

է  (182 / 12) 

  առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն լցուցանելով զպէտս 

կարօտութեանցն:  (173 / 17) 

  

ՆԷ      - 9 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ լինելով, 

խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր առնոյր  (66 / 33) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 12) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ 

եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն 

Ապողոնի   (61 / 6) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 6) 

  զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. եւ այնպէս յանգէտս, ասէ 

աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն մարտակցին ցուցանէր 

Գիւգեայ:  (63 / 18;  63 / 19) 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 28) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 4) 

  

ՆԷՈՎԲԷ          - 2 
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  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, (61 / 5) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն 

մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ անզգայացեալ 

քարանալ  (61 / 13) 

  

ՆԻԶԱԿ           -5 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս դնի 

ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի չարագոյն 

հատանողն սուսերաց:  (191 / 9) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս 

եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 28) 

  զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին 

պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 4) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ 

նորա զնիզակն ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 

  

ՆԻԶԻԿԱԿԻՑ            - 1 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում 

սիրելագոյն նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի 

բոլոր խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  

ՆԻՍՏ  - 1 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 15) 
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ՆԻՐՀ           - 1 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն  (203 / 6) 

  

ՆԻՒԹ            -1 5 

  այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր զանպիտան յամենայնի:  (144 / 9) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ 

հաաւքել զնիւթսն  (232 / 9) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիւթ գոլ ուրախութեան եւ միանգամայն 

օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց 

ըստ լաւին  (158 / 35) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն ասեմ 

եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 29) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, զի 

յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 19) 

եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի պատրաստութիւն (232 / 13) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 14) 

ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ 

ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ 

կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց 

զանազան նիւթոց  (139 / 31) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի 

փայտեղէն նիւթոց զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 32) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս 
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պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս 

(228 / 35) 

պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի 

մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 16) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս (104 / 34) 

Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի 
նիւթս մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 14) 

Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ զզեղումն 

հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 28) 

  

ՆԻՒԹԱԿԱՆ     - 1 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ 

փոքրոգի զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել (196 / 11) 

  

ՆԻՒԹԵԼ       - 2 

  զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ (162 / 16) 

  շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի 

վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ 

խանդախանս առ սերձաւորն նիւթելով (195 / 4) 

  

ՆԿԱՏԵԱԼ            - 2 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու 

գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, (78 / 9) 

որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի 
նկատեալն գային տեղի (219 / 25) 
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ՆԿԱՏԵԼԻ         - 1 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն  (78 / 28) 

  

ՆԿԱՐ    - 1 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 11) 

  

ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ      - 1 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 23) 

  

ՆԿԱՐԱԳՐԻՄ   - 1 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց 

ըստ նկարագրութեանն արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ 

տեսութենէ նկարագրութեանցն, զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ 

բոլորի զիրացն նմանութիւն (211 / 8) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս (186 / 21) 

  

ՆԿԱՐԵԱԼ           - 1 
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  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ 

իւր նկարեալ:  (175 / 25) 

  

ՆԿԱՐԵՄ            - 2 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  եւ իբրեւ զախոյան ի ճակատս յամենայն ժամ առաջի աչացն նկարէ զմահ, 

ընդդէմ երթալով անպարտելի բռնութեանց:  (147 / 26) 

  

ՆԿՆԱԽՈՀ       - 1 

մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան զթռչնոցդ երամս(113 / 12) 

  

ՆԿՆԱՀԱՍԱԿ       - 1 

   որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա   (146 / 23) 

  

ՆԿՆԱՁԵՒ         - 1 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն տգեղութեան:  (143 / 33) 

  

ՆԿՈՒՆ            - 1 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց իջուցեալ 

վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ (83 / 21) 

  

ՆՄԱՆ/նխդ./    - 3 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն դաս:  (55 / 28) 

  նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 18) 
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  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն ճոխութեամբ, 

զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ իրի առնուլ 

կերպարան:  (163 / 29) 

  

ՆՄԱՆ  - 5 

եւ որ սոցինն էին նմանք,  (55 / 8) 

եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 34) 

«ելից ի բարձրավարրս արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք 

աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ պատմեն:  (183 / 4) 

  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 6) 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  

ՆՄԱՆԱԳՈՅՆ  - 1 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  

ՆՄԱՆԱԳՈՐԾ    - 1 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի (220 / 9) 

ՆՄԱՆԱՀԱՒԱՍԱՐ          - 1 

   որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին կենդանեաց (72 / 2) 

  

ՆՄԱՆԱՊԷՍ    - 40 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել 

 (38 / 23) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով:  (44 / 11) 
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  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, 

այլ նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս անարգահատելի 

ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի վերայ 

արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց (83 / 33) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ  (87 / 32) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի վրէժխնդրութիւն 

բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 30) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր 

պարս, նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց  (96 / 22) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս կրթէ 

եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 13) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր հանդիսացեալ 

առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 6) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն 

եւ նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ  (119 / 4) 

ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, 

յոյս նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 20) 

  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն 

ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 17) 
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  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, ի 

վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար, եւ ապա 

զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ պատճառին 

ձայնակցեալ:  (124 / 9) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք (130 / 21) 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 25) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն 

Թեզբիա, նմանապէս աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրման (154 / 26) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն (155 / 13) 

  նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ յոյժ 

խոհեմագոյնս:  (166 / 30) 

  որ նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է 

յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 17) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն (193 / 15) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել (196 / 10) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն 

ոչ նմանապէս այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով տօնական 

խնճոյս:  (204 / 23) 

  եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս  (207 / 8) 

նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք  (207 / 14) 
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  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր յըմբռնելն 

զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ զուարճալից 

խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ 

այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն  (228 / 23) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ (231 / 30) 

եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին եւ 

երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան. որպէս եւ 

ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս դրժանաց, եւ 

ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր 

պատուհաս վնասուցն:  (236 / 13) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն արուեստաւորս՝ 

յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 1) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ երկուց 

ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 
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  Կրկնաբանութեան իմն նմանեալ է եւ յորդորական բանի կա:  (71 / 7) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ, ապա անարեացն եւ ամենեւին 

խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ աղիտիցն վերաբերիցին 

թշուառութիւնք:  (39 / 26) 
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  եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն 

(106 / 11) 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 29) 
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  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, (125 / 14) 
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  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 2) 
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  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ փառաւորեաց:  (183 / 9) 
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  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, արդեօք 

պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր 

օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 3) 
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  այլ եւ նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական 

սպանութեան եւ ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 21) 

եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ ի 

ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 23) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր քաջապտղութիւնն 

(182 / 11) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն 

եւ զնմանողս նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել 

առաջարկութիւն մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ 

զսոցունց նմանողսն, (161 / 1) 

որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 7) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 9) 
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որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք 

շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 
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  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն բանաւորացս 

վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 6) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ սպասելով 

աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի նմին հետեւման, 

առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի վտանգս:  (140 / 21) 

զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 

  եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն 

ճշգրտապէս նմանութեամբ յօրինուածոյ:  (202 / 14) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս (212 / 12) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ (175 / 30) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ ի 

վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 24) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ 

ըստ նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 20) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն 

տեսողաց նմանութիւն:  (107 / 21) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան կողման:  (107 / 26) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս (110 / 2) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն  (145 / 2) 

  Բարառնութիւն է նմանութիւն բարուց ենթակայ դիմաց:  (184 / 3) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն:  (200 / 2) 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի 

զիրացն նմանութիւն (211 / 9) 
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  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 23) 

ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ 

ամենայն տիեզերս:  (123 / 6) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, որ 

ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն նորագոյն 

տարերց նորա:  (205 / 14) 

  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 25) 

  

ՆՄԻՆ           - 1 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  

ՆՇԱՆ  - 1 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք (39 / 15) 

  

ՆՇԱՆԱԳԻՐ    - 1 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  

ՆՇԱՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց  (204 / 31) 
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ՆՇԱՆԱԿ           - 8 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան 

բերէ նշանակ:  (66 /14)    որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ (138 / 16) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ  (231 / 14) 

  Դարձեալ եւ զնշանակ ձաղանացն առ նմա թողուլ այս կարի յոյժ 

յանառնելեացն գոլ (67 / 4) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ 

զգիտութիւն նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 5) 

այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ 

լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք 

մարմնոյ (210 / 4) 

  

ՆՇԱՆԱԿԵՄ       - 8 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն(30 / 12) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի մասամբք 

բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար առ 

բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 22) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել 

քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 2) 

եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ ստէպ 

զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 24) 

եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի 

յեսուեանն նշանակէր պատերազմի:  (114 / 33) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին պահուն, 

որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն (206 / 5) 
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  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 28) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  

ՆՇԱՆԱԿԻՉ     - 2 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ արուորագոյն 

քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 18) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան  (111 / 24) 

  

ՆՇԱՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն (241 / 29) 

  

ՆՇԱՆԱՒՈՐ      - 5 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն 

միշտ նշանաւոր ցուցանիւր:  (61 / 20) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ (66 / 13) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր երեւմանս՝ 

անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն բնութեանս:  (193 / 19) 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, (236 / 30) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 16) 
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ՆՇԽԱՐ            - 2 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի 

ներքո նշխար բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես ի 

վերայ իմ:  (243 / 17) 

  

ՆՇՄԱՐԱՆՔ     - 1 

   եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն (149 / 4) 

  

ՆՇՄԱՐԵՄ       - 1 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական 

վայելմանցն նշմարեսցին բերք. (223 / 28) 

  

ՆՈՅ    -5 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս 

նահապետն Նոյ (160 / 13) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 10) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի   (154 / 31) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին ժամանակի 

ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 
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ՆՈՅՆ - 279   կամ  278 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն արկանել 

տանջանօք:  (62 / 5) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, նոյն մանաւանդ յընծայատարն ելոյ եւ առ 

թավաւաորսն երեւելագոյն (85 / 21) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն առնել 

փութանակի:  (99 / 31) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ (120 / 33) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ զօրէն 

ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս որովայնամոլ 

շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս եւ 

զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13) 

Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ ձիթոյն 

բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, նոյն օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ 

զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ փառաւորագոյնս 

եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 1)   

քանզի ոմն է նոյն բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ 

կերպարանառնութիւն:  (184 / 4) 

  հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր  (186 / 28) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ անձնիշխան 
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կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, լինելով 

աստուածանման:  (187 / 5) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 30) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի դէպ՝ 

ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 26) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 14) 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ (209 / 30) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 4) 

  եւ ընդ նոյն կարի յոյժ զարմացեալ  (213 / 15) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի դեգերմունս 

պարապել (223 / 30) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն 

գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 8) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից զվտանգ 

անկարելի աղիտիս (244 / 28) 

  որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 18) 

նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան գլուխ, այնքան 

յայլոցն վերագոյն:  (31 / 19) 

այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս, թշնամիք հասարակաց բնութեանս համարելով, եւ հակառակ 

արարչական զօրութեանն եւ նորին գեղեցկայարմար կարգաց:  (42 / 14) 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 
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  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 29) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել 

զվարճանեալսն, նորին մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ 

հասարակ բանաւորս ազին անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 29) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին. (100 / 28) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն (101 / 32) 

  հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի 

ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն յիւրեանցն 

յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 24) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ (154 / 31) 

քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ կիսոցն՝ 

հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի ծայրիցս 

խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ 

զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 22) 

եւ զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք (184 / 14) 

  նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 30) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն 

եւ նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 29) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 29) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն, եւ այլոցն ամենեցուն 

բանակեցելոց միանգամայն՝ իսրայէլեան ժողովուրդ:  (205 / 21) 
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որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ 

կանանցն՝ նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 14) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն համարձակ 

քաջութեամբ (210 / 18) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ 

կամ նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ 

սուղ ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 20) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ փութով 

(226 / 26) 

սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ զմարդոյս 

տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի ցամաքի 

(237 / 33) 

եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (242 / 1) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս 

եւ նորին յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ 

սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն (48 / 22) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն ամուսնին չարաբարոյ 

կամակարութիւն:  (157 / 18) 

այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 18) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն (203 / 16) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, այլ 

եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 7) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 

  նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ…  (36 / 22) 
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  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին հաւասարապէս 

եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

  , յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. 

առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 29) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն բղջախոհութեամբ 

զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն (42 / 9) 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու (43 / 7) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

եւ ընդ նմին զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 5) 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան համանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ (49 / 13) 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 30) 

  ընդ նմին եւ թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ 

բնաւ քաջափառութեամբ (52 / 7) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին  (63 / 22) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 5) 

  անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 

որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, 

ընդ նմին շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց 

տարօրէնութեան:  (92 / 33) 

  եւ այլ յաւէտ անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ 

բերս:  (96 / 11) 

ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 3) 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 
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  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին  (107 / 9) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս (115 / 29) 

  ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 19) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու (135 / 15) 

  այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 23) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ 

զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն (141 / 8) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան.  (147 / 13) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի 

շղթայս, զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 1) 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 5) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 15) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն (179 / 17) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա զուարճաընծայիցն, 

երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ 

անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 30) 

ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ 

ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի (186 / 9) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 
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  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք հանդիսի 

պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 16) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն   (198 / 28) 

այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 20) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն (203 / 16) 

զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ  (209 / 20) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ (209 / 29) 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, 

յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, 

ընդ նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 5) 

նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ 

ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 20) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 1) 

  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 2) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 13) 

  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, 

եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց (233 / 10) 

  ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ ժամանակի 

տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 
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վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 4) 

եւ ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ (241 / 4) 

յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն, եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն 

ծաղկեալ:  (246 / 2) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին (246 / 10) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես (30 / 25) 

  եւ զնոյն գովել եւ ընդւկնել, եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն 

գովանաց մրցանակ:  (33 / 16) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս».   (35 / 27) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն զնոյն մատազարարէր 

վարդապետութիւնս (41 / 9) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբան (43 / 1) 

  եւ զնոյն պատուականագոյն համարել  (43 / 5) 

  այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, 

եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 31) 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր  (46 / 26) 

  «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 2) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի ի 

խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ զմին 

աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ  (56 / 29) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 6) 
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  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 12) 

  եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 18) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն վրիժուց:  (77 / 12) 

չարագործաց հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, ընդ որ 

յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 7) 

  այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ եւ 

առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

զնոյն կառուցեալ ընդ միտ ածէք. (93 / 6) 

ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ ողջունել 

բնութիւն:  (93 / 21) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 12) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին  (95 / 15) 

  եւ է երբէք զի վարաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 12) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան 

եւ զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի 
եւ զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, (107 / 32) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 
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  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ  (125 / 5) 

եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 12) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն բանաւորացս 

վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ 

յեղանակի (138 / 17) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ 

չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ 

ամանակաւ, (140 / 18) 

  եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ 

զտրտմութիւն զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 3) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 10) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 24) 

պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 20) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել 

(215 / 28) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն (228 / 32) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս(246 / 9) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 
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յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ 

բարեաց:  (99 / 1) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 
նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 26) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ 

երկասիրութեամբ  (54 / 12) 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 16) 

  եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն 

գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 
նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան (103 / 26) 

ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 32) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի, եւ սպասելով 

աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ ի 
նմին հետեւման,  (140 / 21) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ իւրաքանչիւր 

ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 5) 

զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք երեսներորդոք 

աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն հասուցանէ:  (170 / 34) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի 
նմին չքաւորութեանն պաշարեալ (172 / 21) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ 

ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 28) 

  յօժարէի առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն, եւ երանի թէ յայն եղեալ էր 

ամրոց դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 4) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան 

ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն 

եւ քահանայութեամբ  (204 / 7) 
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  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ (205 / 23) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն. այլ նա ոչ նոյնպէս 

յաւէժամնայր:  (207 / 8) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն (209 / 21) 

  ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն, եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին 

յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին փողս 

(212 / 21) 

  իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն 

քաղցրաձայնութիւնք (217 / 28) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ յարանայ. 

է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն բնակեալ տեղիսն:  (227 / 14) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ դարձեալ 

զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի  (90 / 20) 

զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի 

մարդկանէ, նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 10) 

  այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն համբարձումն 

պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 22) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, եւ բաղձալի 

արհեստասէր համբակաց, ընդհանուր հռչակելով դիտողական 

համբաւով:  (247 / 27) 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 2) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի 

տեսութիւն  (45 / 33) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 / 28) 

  եւ նովիմբ անկարօտ բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 5) 
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  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար (48 / 32) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն պարծանաց 

յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 3) 

  եւ նովիմբ քաջանուն պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 24) 

  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 7) 

  եւ համայն յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք  (89 / 25) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ 

վայելչութիւն:  (104 / 19) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն փոխէ 

անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 1) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 30) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն 

յուսացայց նովիմբ յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել  (196 / 33) 

նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս (50 / 8) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց,  (161 / 6) 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք խինին 

փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 24) 

  եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 5) 

  եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 19) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս 

(67 / 10) 

   քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ 
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եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի 

եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս (81 / 17) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ 

զնմանողս նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել 

առաջարկութիւն մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ եւ 

ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 17) 

   ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման 

չարեաց:  (190 / 8) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն (192 / 19) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն 

հանդէս  (202 / 4) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին ջահս, 

եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի 

նոսա նոցին զինուքն:  (212 / 32) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 21) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 19) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 5) 

որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման  (106 / 20) 

  եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ 

զգաստագոյն զնոսին օրինադրէ:  (170 / 16) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն 

բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 

  «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 23) 
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  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 7) 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ այնոքիւք 

զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ ամենեւին վատթարագոյն 

մահուամբ:  (128 / 26) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց տապախառնութիւն, 

զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել մեծութիւն:  (165 / 29) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 22) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 12) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 31) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ ի 

վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ ապա 

վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն կացուցանեն 

անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, 

եւ զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն 

(202 / 32) 
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այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին բերանոց 

(37 / 20) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի 
նոցունց զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց եւ 

զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 16) 

  այլ եւ իշխանք յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 20) 

եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ (39 / 10) 

եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ զեկուցանել պարերգակացն 

բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել բռնադատութենէ:  (66 / 28) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի 

սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն ազատութեամբ 

յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, ատեան 

լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող թշնամեացն 

են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (227 / 4) 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 16) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի 
նոյն ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 2) 

  համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան 

կատարելութեան  (37 / 5) 

  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած (100 / 22) 

  եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 6) 

  բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 18) 

զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ յաղագս 

փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ խաղաղացեալս 

զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 8) 
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ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 29) 

  ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 

  եւ հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 9) 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, զխենէշութիւն 

մտաց արտաքսեցից, ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն (247 / 4) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին 

զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 9) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ ասեմ 

եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28) 

  Եւ անդէն առ նոսին զարդարութեանն կատարէր գործ:  (101 / 2) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն ասեմ 

եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 30) 

  Ընդ նոսին յարմարեալ զուգահաւասարէր եւ ծնողին բարեպաշտութիւն 

ամենիմաստ երջանկութեամբ լի:  (125 / 23) 

  Ընդ նոսին հալածականս եւ զախտաժետութիւնս երկաքանչիւրոցն առնէի՝ 

հոգւոյ եւ մարմնոյ:  (196 / 17) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք 

համանման մարտակցօք  (203 / 9) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն փրկելոցն 

եւ փրկողացն մարդկան. ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք 

եւ յաղագս ի հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին 

(204 / 18) 
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  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 3) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց 

եւ այլոց խաշանց(211 / 14) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, այլ 

փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն  (212 / 5) 

  նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան գլուխ, այնքան 

յայլոցն վերագոյն:  (31 / 19) 

  անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարար եթող 

արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 7) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 
նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 28) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, քան 

թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 16) 

  շարժեսցի յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն 

մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  որպէս եւ ամենայն հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին 

բանէ:  (198 / 27) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն ցուցանել 

ժառանգաւոր (68 / 2) 
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  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, գեղեցկապէս 

ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ դիպողագոյն, 

ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատա (115 / 20) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց 

պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք 

եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (206 / 1) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք (208 / 8) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան.  (236 / 9;  236 / 9) 

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն 

հարից զնորին գործական հրամանաց (241 / 21) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  

Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն դիտաւորութեանն 

վերաթռել աստիճան  (36 / 33) 

  եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 28) 

վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց  (235 / 6) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք հակառակորդացն, 

այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն 

բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 15) 

որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 
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զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան կերակրանօք, 

եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք, եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի 

խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 14) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 14) 

  

ՆՈՅՆԳՈՒՆԱԿ            - 6 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի խորասոյզն ի 

վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 24) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 31) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 28) 

նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 10) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա, միանգամայն եւ 

աշխարհի՝ յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 21) 

  նոյնգունակ եւ զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ 

ճշմարիտ ասացեալս  (121 / 29) 

  

ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 
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օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել, որոց եւ 

կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ բովանդակութիւն:  (223 / 8) 

  

ՆՈՅՆՉԱՓ       - 1 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, 

եւ նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 8) 

  

ՆՈՅՆՊԷՍ     - 9 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն (37 / 14) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 23) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ ապա 

ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական կռիւք, 

բարեբան գովութիւնք միմեանց եւ թշնամական ձաղութիւնք, եւ այլ եւս զանազան 

անառակութիւնք (142 / 6) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք (161 / 27) 

  իբրու թէ ի նմին էր ձեւի մնալ սքանչելեացն. այլ նա 

ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 9) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս 

(209 / 19) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ ընդ 

անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 7) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց  (217 / 23) 
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  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 22) 

  

ՆՈՅՆՊԻՍԻ            - 2 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ 

իմեքէ նոյնպիսի մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 9) 

  

ՆՈՅՆՔԱՆ      - 2 

  զի նոյնքան բարեսէր եւ ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում 

արդարագործութեանն հաստատուն եղիցին անձինք (88 / 20) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 

  

ՆՈՅՆՕՐԻՆԱԿ          - 6 

եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ 

անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ եւ զօդայինն 

արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 11) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում անգամ 

ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, սակայն յաւէտ 

զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն բեղմնաւորութեամբ 

անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 9) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս (166 / 28) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ 

(189 / 32) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 30) 



3355 
 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 16) 

  

ՆՈՐ    - 7 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 5) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ  (199 / 2) 

եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց եւ 

փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ խնդութեան 

սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 5) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն ընդունակ 

ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն 

գտեալ:  (168 / 15) 

  

ՆՈՐԱԳԻՒՏ     - 1 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած զմահուն 

հատանել դատ (84 / 4) 

  

ՆՈՐԱԳՈՅՆ    - 5 

  քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ (74 / 30) 



3356 
 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց:  (92 / 23) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, որ 

ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն 

զնմանութիւն նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 12;  205 / 14) 

ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել  (118 / 31) 

  

ՆՈՐԱԳՈՐԾ       - 2 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ  (78 / 19) 

  նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

  

ՆՈՐԱԿԵՐՏ         - 1 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն ազատութեամբ, 

եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 9) 

  

ՆՈՐԱԿԵՐՏԵՄ     - 1 

  Յորժամ ամենարարն հրաման զերկինս ինձ լուսաւորօք հրաշագործ 

խորան նորակերտէր (240 / 16) 

  

ՆՈՐԱՀՐԱՇ      - 7 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս (173 / 3) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան 

ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն 

եւ քահանայութեամբ (204 / 7) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն 

զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն (208 / 19) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 
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սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. 

զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային եւ 

գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, (236 / 28) 

ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ 

ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց 

բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 20) 

  մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն 

ընթացքն ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 10) 

  ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն, եւ երանի թէ յայն եղեալ էր ամրոց 

դժուարաբուժելի խրամատութեանս:  (196 / 3) 

  

ՆՈՐԱՆՇԱՆ     - 1 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 26) 

  

ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ      - 1 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

  

ՆՈՐԱՍՔԱՆՉ    - 7 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի 

թողուլ յիշատակ:  (35 / 23) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն 

ասացելումն  (101 / 20) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի (123 / 4) 
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  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց (204 / 31) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 2) 

հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ 

(233 / 20) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն (213 / 14) 

  

ՆՈՐՈԳ            - 5 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի             անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 4) 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն 

ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ… (93 / 17) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  

ՆՈՐՈԳԱԳՈՅՆ            - 1 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն   ամենեւին զներբողականն բան (57 / 17) 
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ՆՈՐՈԳԱԳՈՐԾ   - 1 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք (217 / 12) 

  

ՆՈՐՈԳԱՊԷՍ   - 2 

«արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն 

եւ նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 25) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն 

ուրախակցութիւն  (158 / 22) 

  

ՆՈՐՈԳԵԼ       - 2 

  եւ զկնի հանդարտութեան նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն 

դարձեալ ի նոյն նորոգել բարեբախտութիւնս:  (168 / 29) 

բոլորովին իսկ այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն 

զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  

ՆՈՐՈԳԵՄ       - 4 

որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի կենցաղ:  (242 / 21) 

  եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 31) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն ազատութեամբ, 

եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 7) 

  եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 9) 

  

ՆՈՐՈԳԻՄ     - 3 
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  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն եւ 

անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 6) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  

ՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 14) 

որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան (231 / 5) 

  

ՆՈՐՈԳՈՒՄՆ - 4 

անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի 
նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել 

յաղագս նորոգման եւ յաւելուած գթոյն առնելոյ  (64 / 7) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան 

յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 2) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (242 / 2) 

  

ՆՈՒԱԳ - 3 

  ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ 

բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 32) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք 

երգէին նուագս երգոց   (219 / 29) 
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  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ 

մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 18) 

  

ՆՈՒԱԳԱՒՈՐ     - 5 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին (183 / 6) 

  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ հնչմամբք 

պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս(208 / 12) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 21) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի 

ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք  (217 / 28)0 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, 

եւ զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  

ՆՈՒԱԳԵՄ        - 2 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 17) 

  

ՆՈՒԱԳԵՐԳՈՂ - 1 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 15) 

  

ՆՈՒԱԳԵՐԳՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն 

ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, 

եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական (56 / 1) 
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ՆՈՒԱԶ            - 11 

  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ 

կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 19) 

  Ապա բաղդատեսցես զմերձակայ իրն առ այլ ինչ մեծ եւ կամ նուազ:  (71 / 15) 

  ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն 

մերկանալ շոպելովն (88 / 10) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն 

(133 / 25) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝  (166 / 1) 

  որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն 

ոչինչ նուազ միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի եւ 

արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

  ոչ նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 13) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, 

ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 35) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 14) 

  

ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ            - 2 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին 

երեւի նուազագոյն   (158 / 6) 
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  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

  

ՆՈՒԱԶԱՆԱԼ   - 1 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ յայսմ 

երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

  

ՆՈՒԱԶԵԱԼ      - 4 

  համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր պարտիս:  (82 / 22) 

  նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն հատուցանելոյ վարկ 

(92 / 24) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ անդադար 

խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին պատահելով (133 / 19) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 16) 

  

ՆՈՒԱԶԵՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի 

աղքատն նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 32) 

  

ՆՈՒԱԶԻՄ     - 1 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, որոյ 

յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 3) 

  

ՆՈՒԱԶՈՒԹԻՒՆ       - 3 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող կրկնապատիկ 

փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն 
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եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 26) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ, եւ զառաւելութիւն երկաքանչիւրոցն ի 

միմեանցն նուազութիւնս հարթէ, եւ զնուազութիւնս յառաւելութեանցն լնու, եւ 

զուգութեանց եւ հաւասարութեանց լինի բաշխող բոլորեցունց:  (237 / 30;  237 / 30) 

  

ՆՈՒԱՃԵԼ        - 1 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ  (175 / 6) 

  

ՆՈՒԱՍՏ            - 3 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին պատշաճագոյն 

էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 29) 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 7) 

բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

(195 / 16) 

  

ՆՈՒԱՍՏԱԳՈՅՆ            - 2 

  զի բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. (89 / 15) 

  

ՆՈՒԱՍՏԱՑԵԱԼ   - 1 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ.  (120 / 35) 
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ՆՈՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ       - 2 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան  (196 / 27) 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս(175 / 11) 

  

ՆՈՒԷՐ           - 12 

  յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ 

յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 3) 

  որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ 

զխայրեացն մատուցանելով ընդարձականձեռն նուէրս, (85 / 29) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան եւ 

լուացման մեղացն:  (178 / 8) 

  զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի 

տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 24) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք 

եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 18) 

այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ 

մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 

որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ գտանին 

վերջացեալք:  (50 / 2) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ աստուածային 

բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին 

համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 5) 
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  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ մանաւանդ 

զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք (117 / 15) 

  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք (231 / 2) 

  

ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ   - 1 

  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն 

կատարելով նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  

ՆՈՒԻՐԱՏՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

  

ՆՈՒԻՐԵԱԼ    - 3 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի 

տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն (66 / 25) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

  

ՆՈՒԻՐԵԼ      - 1 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  

ՆՈՒԻՐԵՄ     - 3 
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  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն յաւէտ 

եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ նուիրեսցուք ոչ 

այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ 

ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն (213 / 10) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով 

գումարելոցն՝ նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  

ՆՊԱՍՏԱՄԱՏՈՅՑ            - 1 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ:  (181 / 16) 

  

ՆՊԱՏԱԿ  - 2 

  այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 

   ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ (115 / 22) 

  

ՆՊԱՐ   - 1 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին (61 / 12) 

  

ՆՌՆԵՆԻ       - 1 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 8) 

  

ՆՍԵՀ  - 1 
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  եւ հարկաւորաբար ահա զմեծագոյն խոհականութեան բերեն իմն 

յինքեանս նսեհ:  (69 / 33) 

  

ՆՍՏԱԳՈՅՆ      - 1 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին վայրս 

երկրի (142 / 19) 

  

ՆՍՏԵՄ - 1 

նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ, եւ ոմանք 

մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն հաւատային 

հատուցումն:  (220 / 16) 

  

ՆՍՏԻՄ          - 1 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 15) 

  

ՆՐԲԱՓՈՂՈՑ    - 1 

  Եւ ասացեալ է այսպէս յաղագս հնոյն ի գեղս գովութիւնս առնելոյ. գեղս 

կոչէին զնրբափողոցս:  (95 / 5) 

  

Շ           183  (314) 

  

ՇԱՀ     - 35 

  յարմարի յօգուտս մարդկան բժշկութեանցն շահ:  (76 / 2) 

  թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական 

սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին 

աւուր պատի (90 / 12) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, մինչ 

եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 
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ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ շահից:  (57 / 11) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, 

զմեծագոյնն շահից մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի 

իմաստասէրն Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս 

ստանալ բարեբախտութիւն (59 / 5) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից  (61 / 30) 

հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 2) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 15) 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ 

ի պտղածնութիւն (146 / 14) 

այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից ե  (148 / 30) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ 

ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ 

երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 3) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ բաժանելոյ 

նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով տօնական 

խնճոյս:  (204 / 22) 

ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն 

եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 
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ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց (235 / 7) 

  եւ ի բոլոր արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ 

զիւրաքանչիւր բարելից վերաբերումն շահիցն (36 / 2) 

  այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ չափաւորապէս  (54 / 30) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ պիտանացու 

ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի բոլոր 

գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ 

բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 33) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ եւ 

յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 7) 

  քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր 

հարկից (82 / 31) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան ընձեռեալ 

բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ եւ 

զարծաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն (202 / 26) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 5) 

          որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ 

ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս,  (80 / 7) 

  ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս (157 / 22) 

  այլ ազատ յանպիտան անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն 

կարկառէ ի պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 11) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ յաշխարհ 

զցնծալի բարեացն շահս (222 / 14) 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս  (235 / 28) 
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  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն արուեստաւորս՝ 

յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են (172 / 13) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս  (174 / 4) 

  

ՇԱՀԱԲԵՐ          - 2 

  ընթանան անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն 

կատարմունս, (162 / 6) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ 

ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 13) 

  

ՇԱՀԱՍԷՐ        - 1 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան,  (203 / 32) 

  

ՇԱՀԱՎԱՃԱՌՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 3) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն (54 / 8) 

  

ՇԱՀԱՒԵՏ           - 1 



3372 
 

  վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս, մղեալ եւս ընտելութեամբ բառնալ զի 

հեռուստ շահաւետ բերս բեռնակրութեանն:  (175 / 12) 

  

ՇԱՀԱՒԵՏԱԳՈՅՆ           - 1 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց նոցա 

զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 1) 

  

ՇԱՀԱՒԵՏԱԿԱՆ    - 1 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 16) 

  

ՇԱՀԱՒԵՏՈՒԹԻՒՆ      - 4 

  ոյք անհակառաբար հաւասարութեամբ չգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 10) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ այլոցն 

եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ բազմապատիկ 

կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի 

յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ 

առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն, սա եւ ընդ 

ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական 

վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից առաքինութեանցն 

կատարմունս:  (225 / 10) 

որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 29) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից մատուցանէ 

զօրէն այլոց իրաց (237 / 4) 

  

ՇԱՀԱՒԷՏ         - 1 
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  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 13) 

  

ՇԱՀԱՒՈՐ         - 2 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր (180 / 5) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք   (208 / 7) 

  

ՇԱՀԱՒՈՐԱԳՈՅՆ         - 4 

  ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ ցուցցի 

ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 6) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 29) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն ինչ»:  (58 / 3) 

  

ՇԱՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ 

այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 22) 

  

ՇԱՀԵԼ - 2 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել (110 / 15) 
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եւ շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն, եւ յաւէտ 

երանութեամբ պատուեցաւ (216 / 5) 

  

ՇԱՀԵԿԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  եւ յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս 

զերկաքանչիւրոցն՝ զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել 

հեշտալի շահեկանութիւն:  (174 / 32) 

  

ՇԱՀԵՄ            - 2 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական 

աղիտից շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց 

բարձցի:  (72 / 11) 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 8) 

  

ՇԱՀՈՂ           - 1 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման ուրախալից 

պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ գոհանալով ի 
շահողէն յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք:  (208 / 17) 

  

ՇԱՂԱԽԵՄ        - 1 

  Առ իմէ՞ շաղախես զընդհանրատարած բնակութիւն արիւնոռոգդ 

հոսմամբ:  (243 / 21) 

  

ՇԱՂԱԽՈՒՄՆ  - 1 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս 

յանմաքուր շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 21) 
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ՇԱՂԵՄ            - 1 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ անզերծանելիք 

մնալով:  (215 / 16) 

  

ՇԱՂՂԱԿԵՐ        - 1 

  արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 16) 

  

ՇԱՄԲ    - 1 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր չտաժանող 

վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս (142 / 24) 

  

ՇԱՄԲՇԱԲԱՐ       - 1 

 զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես (237 / 24) 

  

ՇԱՄԲՈՒՇ        - 5 

«Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ հակառակութեան 

վեճ»:  (47 / 21) 

եւ շամբուշ մտացեացն անգամ ելով, ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող 

զի իմաստնագունին եւ ամենեւին ոչ:  (67 / 5) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին  (127 / 4) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ 

վաղվաղակի զշամբուշ յիմարութեանն մրցանակս (231 / 20) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 13) 

  

ՇԱՄԲՈՒՏ          - 1 
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  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ վայրս, 

այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում վշտալի 

տեղիս (142 / 14) 

  

ՇԱՅԵԿԱՆԱՑԵԱԼ - 1 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր 

արբուցմամբ շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 6) 

իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց 

մարդկան:  (183 / 21) 

  

ՇԱՅԵԿԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 4 

  եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ 

հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 32) 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ 

քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 

յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ 

մեղու շայեկանութիւն:  (154 / 28) 

երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն շայեկանութիւն, եւ միւսովն՝ անցուցանել 

ի զգայութեանցն բերկրութիւնս:  (217 / 10) 

  

ՇԱՌԱԳՈՒՆԱՆՔ           - 2 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ զինքն 

ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ տարցի 

մրցանակ:  (48 / 18) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 5) 
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ՇԱՌԱԳՈՒՆԵԱԼ - 1 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն զբաց 

տալն արարեալ կարգ:  (91 / 9) 

  

ՇԱՌԱՉՈՒՄՆ   - 1 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի 
շառաչմանէ քարի 

  

ՇԱՌԱՒԵՂ         - 3 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ 

արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ ի պտղածնութիւն, (146 / 15) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կեն 

այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 19) 

  

ՇԱՏ       - 2 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ շատ եւ եթէ 

սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց թէ դոյզն չերեւի ի 

դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ 

արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 9) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

  

ՇԱՏԱԳՈՅՆ       - 1 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական 

փոխադրէ զշատագոյն փարթամութիւնն (167 / 27) 
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ՇԱՏԱՆԱԼ          - 3 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի 

ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք, այլ 

վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ 

մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին 

հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 28) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, որ 

են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս 

չափաւորօքն շատանալ արդարութեան:  (151 / 3) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ 

կերակրանօք՝ շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 2) 

  

ՇԱՏԱՑԵԱԼ          - 1 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

  

ՇԱՏՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ բառացի:  (122 / 23) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ գրեթէ 

անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն (96 / 30) 

  

ՇԱՐ      - 1 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 23) 

  

ՇԱՐԱԳԻՐ        - 1 
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  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 9) 

  

ՇԱՐԱԳԾԵԼ         - 1 

            եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս (55 / 26) 

  

ՇԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ       - 3 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց 

արկանել շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է 

զանարդարակ շարագրութիւնս եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ 

միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 12) 

  

ՇԱՐԱԴԱՍԵՄ/ԻՄ/          - 1 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 

միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, միանգամայն եւ զօրէնսդրութեանն 

իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն եւ 

գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել 

բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 25) 

  

ՇԱՐԱԼԾԵԱԼ       - 4 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի»:  (44 / 8) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 
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  Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, եւ ոմանք շարալծեալք:  (201 / 10) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 11) 

  

ՇԱՐԱՄԱՆԵԱԼ   - 1 

  Բայց առ այսոքիւք մատուցանէր ինձ հանդիպումն նորոգագործ երեւութի՝ 

արուեստաւոր իմն երկրագործութեամբ երկայնաձիգ ելուզմունք բարունակացն 

ընդ գերակայ ծայրս ծառոցն շարամանեալք  (217 / 14) 

  

ՇԱՐԱՄԱՆԵԼ     - 1 

  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 18) 

  

ՇԱՐԺԵԱԼ         - 6 

  Իսկ հօրն յայնքան բարկութիւն շարժեալ ամենեցուն յայտնի   (67 / 7) 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 27) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Ապա եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ 

եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 23) 
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ՇԱՐԺԵԼ          - 5 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, (62 / 8) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն (85 / 34) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել (110 / 19) 

  զի կազմ եւս ըստ հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն 

(176 / 28) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս լաւագոյն 

շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 10) 

  

ՇԱՐԺԵՄ          - 6 

  որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, (79 / 19) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ 

լեզուս, շարժեսցի յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն 

մոլորելոցն:  (197 / 5) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ 

մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի եւ իբր յորդորական ձայնիւ 

զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ միայն ի 

ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 1) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 27) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր հասակ, 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, (98 / 16) 

այնպէս մինչ զի թէպէտ աստի եւ անտի յողդողդումն ալեացն 

ամբոխեալ շարժէր, սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի 

բախեալ անդէն ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 20) 

  

ՇԱՐԺԵՑԵԱԼ     - 1 
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այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  

ՇԱՐԺԻՄ        - 2 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեանն՝ 

յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն (195 / 1) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, եւ 

տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն անասնոց 

անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 32) 

  

ՇԱՐԺՈՒՄՆ    - 7 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, 

զդիպողաբար շարժմամբ ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ 

հանդիպումն մարտացուացն եւ զսոցունց նմանողսն, (160 / 34) 

միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ 

վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ (159 / 2) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ 

ընկալեալ շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի (138 / 18) 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն 

վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ 

զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ 

ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից 

բնական շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ 

գեղեցկութեամբ յօրինին:  (111 / 22) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 8) 
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  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն(218 / 5) 

  

ՇԱՐԺՈՒՆ       - 2 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական 

ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ 

հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն 

բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 13) 

  երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, (199 / 13) 

  

ՇԱՒԻՂ          - 6 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի 

յուղիղ շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի 

Սեմայ  (154 / 31) 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ փրկական 

լուսաւորութեանն, (195 / 31) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 9) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր եւ 

յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 11) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն 

ուղիղ շաւղաց մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, 

որպէս եւ յառաջն ասացի:  (133 / 6) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, գեր 

ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 26) 

  

ՇԵՐԴԱԿՈՏՈՐ      - 1 
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  ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 15) 

  

ՇԻՆԵՄ         - 3 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս եւ 

բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած 

բարւոք յորդորման (197 / 2) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար 

(46 / 29) 

  

ՇԻՆՈՂ- 2 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 4) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 14) 

  

ՇԻՆՈՂՈՒԹԻՒՆ    - 1 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ 

հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման 

սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 15) 

  

ՇԻՆՈՒԱԾ       - 7 

  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն 

կառուցաւ շինուած:  (219 / 21) 

  այլ եւ եթէ զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, 

եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 
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  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս ընչիցն 

եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ 

զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ 

համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 

ժանտախտակացն, եւ աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ 

այլոցն եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 17) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 7) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ 

ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 

զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ մղեղակ 

զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 23) 

կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 13) 
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  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին 

զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 9) 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 18) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 23) 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւն եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ, այլ եւ 

հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր զինուք եւ 

քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 11) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ 

ամբողջ շինութեան աշխարհի:  (160 / 1) 
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Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն ձայնն, 

որպէս աշխատասէրք սատարք ելով շինութեան եւ յարմարակարգ յաջողութեան 

մարդկան:  (179 / 2) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ 

ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն  (225 / 14) 

            Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծե 

րատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ շինութեան եւ 

յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ պարծանօք 

լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 7) 

եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական 

խնամս շինութեան:  (230 / 20) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ 

նահատակաց:  (82 / 3) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց (41 / 32) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք (72 / 22;  72 / 25) 

որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ 

բարեկարգ շինութիւն տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 
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  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց հաւանեցելոցն 

(233 / 14) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ կամ 

գովել զայնոսիկ, որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի 

մեծապայծառ շինութիւն քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն 

անձանց:  (235 / 29) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք (138 / 26) 

  

ՇԻՋԱՆԻՄ  - 1 

որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց զկենդանութիւնս 

(194 / 13) 

  

ՇԻՋՈՒՑԱՆԵԼ          - 3 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  Այլ միայն զի շիջուցանել զհասարակաց կամեցաւ զբարեբախտութիւնս եւ 

առաջնորդ հանդերձ մախանօք անտանելին լինել հիքութեանց:  (87 / 17) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ 

չարեօքն շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 

  

ՇԻՋՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին  (245 / 14) 

  

ՇԻՐԻՄ        - 2 

  եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն իսկ, (91 / 6) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ 

այնպէս շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 13) 
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ՇԼԱՑՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ 

աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  

ՇՂԹԱՅ           - 5 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից,  (150 / 2) 

  զի զօրէն աճառապինդ շղթայիւ կապումն անխաղաց անուոց կառաց նոցա 

ժամանէր (207 / 11) 

  Վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն 

որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս (87 / 15) 

եւ իբրեւ զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի 

դժուարարձակ շղթայս:  (132 / 1) 

  զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի շղթայս  (150 / 3) 

  

ՇՆԱԿԱՆ           - 1 

  Բայց եւ ի նոսա դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին 

յաղթանակ, շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 13) 

  

ՇՆԱՑՈՂ         - 1 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս բան, 

զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

  

ՇՆՈՐՀ          - 33 
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  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս 

պարգեւեալ շնորհ  (45 / 25) 

  եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն 

լեզուաց, եւ որ ի կարգին»:  (55 / 12) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին, եւ 

սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 14) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 13) 

յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ 

տանի շնորհ:  (85 / 30) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս 

(121 / 29) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ 

զգեղեցկակերպութեանն շնորհ,  (124 / 18) 

եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 28) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի (157 / 8) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն ըստ 

յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ  (167 / 18) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ 

զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 33) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու 

եւ ի ցամաքի, (238 / 1) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ 

հանդիպեսցի շնորհաւ օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 20) 
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  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 24) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս 

զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 25) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ կատարեցաւ վայելչութիւն 

կենցաղոյս:  (54 / 1) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, իբրու 

ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ, (54 / 18) 

  նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն 

մտերիմ նահատակաց:  (82 / 5) 

  որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն  (96 / 6) 

  զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ 

իմաստութեան շնորհի ընդունող:  (186 / 21) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի (218 / 30) 

  եւ երկարագոյն զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 24) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ (101 / 3) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 7) 

զի թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն 

պատրաստեցի:  (162 / 23) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի 

տածելի պատրաստականք:  (174 / 22) 
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  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին միշտ 

վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ (187 / 7) 

  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 5) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ երկնաւս 

բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն, որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց 

մարդկայինս պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 20) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 34) 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք 

պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան (154 / 4) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 10) 

  

ՇՆՈՐՀԱԼԻՑ            - 7 

  սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ  (98 / 7) 

  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր 

պարգեւացն շնորհալից երկրի:  (154 / 24)   

այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի 

վարդապետական շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 8) 

ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 13) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով  (55 / 10) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք 

եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն կրիցն 

հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 
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  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն (218 / 15) 

  

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  մեծ շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման 

(90 / 22) 

  

ՇՆՈՐՀԱՀԱՏՈՅՑ        - 2 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն  (52 / 11) 

  եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր (62 / 2) 

  

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵԱԼ         - 1 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 10) 

  

ՇՆՈՐՀԵԱԼ     - 1 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, 

գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 27) 

  

ՇՆՈՐՀԵԼ      - 1 

անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն թագաւորական 

պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  



3393 
 

ՇՆՈՐՀԵՄ      - 8 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամբ շնորհեաց պարգեւ   (108 / 10) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս 

մերումս շնորհեաց ազգի:  (131 / 8)      այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 13) 

  եւ բազում խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ 

միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 32) 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն  (188 / 6) 

  զի թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք  (241 / 23) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն… սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն 

դրախտին էին վայելք:  (216 / 4) 

  որ աճումն եւ հաստումն միայն շնորհէ (113 / 1) 

  

  

ՇՆՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք, 

ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր չարութիւն 

(87 / 24) 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեա 

(83 / 12) 

որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ 

նմին շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց 

տարօրէնութեան:  (92 / 33) 
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ՇՆՉԱԿԻՐ       - 1 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի վտանգիս 

աւաղաձայնութեան:  (240 / 2) 

  

ՇՆՉՈՒՄՆ     - 1 

եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն սա 

առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 30) 

  

ՇՈՊԵԼ            - 2 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն 

եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս արանց, եւս եւ երիտասարդական 

տիոց գտաւ խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն գոգցես ամենեցուն լեալ 

հարուած:  (87 / 4) 

  եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ 

զուխ արեանցն ի դորա հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

  

ՇՈՒԱՅՏՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ զօրէն 

ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 21) 

  այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 4) 

  

ՇՈՒԹԱՓԵԼ      - 1 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 8) 
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ՇՈՒՆ  - 6 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 29) 

այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր թռչնոց:  (134 / 16) 

  որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին 

եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 27) 

  եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին  (214 / 9) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ (215 / 8) 

բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 3) 

  

ՇՈՒՆՉ           - 4 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 8) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ միւսանգամ 

սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, որ լոկ 

կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 19) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, որ 

շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս, այնքան ճշգրտահանս եւ նմանագործս բոլորի, մինչ զի որպէս 

թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ զկենդանական 

արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 11) 

  

ՇՈՒՐՋ           - 18 

   զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 

առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք  (101 / 10) 
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որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ 

բարբարոսացն (101 / 24) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 24) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ զիշխեալսն 

հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ 

պարտ:  (168 / 8) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն 

միայն շուրջ զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի 

վտակացն ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 1) 

  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի 

անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 29) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց 

նեղութեանց շուրջ զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս 

կարացից փարատել (187 / 32) 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ 

բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս  (193 / 4) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու լինելով՝ 

յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ զի ոչ միայն 

զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն 

զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 7) 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի (207 / 5) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 21) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 5) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 
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խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 18) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 22) 

  յոյժ հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն 

խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի բազմաւորական թռչնոցն երամոց  (217 / 30) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ, ունելով ազգի ազգի 

կենդանագրութիւնս  (220 / 7) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց աշխարհիս 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ ընդունելի 

ստացումն (106 / 21) 

  

ՇՈՒՐՋԱՆԱԿԻ            - 2 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 27) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ (114 / 19) 

  

ՇՌԱՅԼԱԿԱՆ     - 2 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն, յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, 

եւ անխուզ վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 6) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 1) 

  

ՇՏԱՊԵԱԼ           - 1 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, օրինակ իմն 

ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ 

յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ 

 (157 / 2) 
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ՇՏԱՊԵՄ            - 1 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից (245 / 17) 

  

ՇՏԵՄԱՐԱՆ        - 6 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան  (229 / 6) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի (167 / 27) 

Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ ծանօթագոյնք 

մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն եւ գրեթէ 

զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, 

իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 26) 

  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 29) 

եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն 

գիտել զշտեմարանս (34 / 10) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք (168 / 26) 

  

ՇՏԵՄԱՐԱՆԵԼ   - 1 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանելոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

  

ՇՏԵՄԱՐԱՆԵՄ   - 2 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 7) 

  Նաեւ ծով անդնդայեղց խորութեամբ բազմազան կերակրելն լուղակացն 

աճեցմամբ մշտավայելեալ ինձ անկարօտութիւն շտեմարանիւր:  (240 / 19) 
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ՇՐՋԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ 

իրացն շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան (189 / 28) 

  

ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹԻՒՆ   - 3 

որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 20) 

  անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի կասուլ զսերմանեալն լինի  (176 / 20) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն աճեցումն, 

զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք երեսներորդոք 

աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն հասուցանէ:  (170 / 34) 

  

ՇՐՋԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք 

յանառակ շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 13) 

  

ՇՐՋԱԿԱՅՔ      - 2 

  Եւ զանազանեցաւ յընթադրութենէ դրութիւն շրջակայիւքն:  (221 / 4) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք 

են շրջակայք, առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 

  

ՇՐՋԱՊԱՐԻՄ - 1 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, շրջապարեցաւ զինեւ եւ ժամանեցին 

ինձ աղէտք չարեաց (244 / 20) 
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ՇՐՋԵԼ           - 1 

եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  կենցաղումս… (79 / 11) 

  

ՇՐՋՇՐՋԵԼ  - 1 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք149 / 2) 

  

ՇՐՋՈՒՄՆ     - 1 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 26) 

  

ՇՓՈԹ    - 2 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 2) 

  անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէ  (212 / 26) 

  

ՇՓՈԹԵԼ         - 1 

եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց լինին առիթք 

եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ խողխողման:  (42 / 17) 

  

ՇՔԵՂ  - 2 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 17) 
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  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն 

  

ՇՔԵՂԱԿԵՐՊ      - 2 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս (118 / 27) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, (205 / 19) 

  

ՇՔԵՂՈՒԹԻՒՆ         - 5 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան (82 / 33) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գեղեցկանան ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն 

գունաւորութեամբ հրճուեալ եւ կամ թէ դարձեալ հասկիցն 

կարմրազգեստ շքեղութեամբ:  (170 / 21) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 14) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբար  (144 / 1) 

  ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն 

մեծապատիւ շքեղութիւնք:  (218 / 28) 

Ո            157 (2516) 

  

Ո՜       - 3 

  Իբրու զայս ամենադժնեալյ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ ձգեցաւ, 

բեմ, ո՜ խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 6) 
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  Ո՜ խաւար թանձրատարած կորացուցիչ երկադիտակս զգայարանցս:  (245 / 3) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 

  

Ո՞       - 29 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել (39 / 9) 

  ո՞ արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն (54 / 6) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն  (54 / 8) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, իբրու 

ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ (54 / 18) 

ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 7) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին հրաժարեալ, 

անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն անգամ 

տեսանել գիշատեալ զմարմինն  (70 / 6) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. (101 / 19) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ (111 / 30) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 24) 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն (119 / 9) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս  (129 / 28) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 14) 
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  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու (145 / 10) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 1) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս կարասցէ 

յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս (232 / 25) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտ (237 / 26) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց (104 / 21) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 23) 

  զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ 

սա:  (129 / 5) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել 

զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 25) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա 

բաղդատեսցուք  (146 / 19) 

  զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս 

ցուցանի. զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 34) 

  ո՞ւր փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ  (245 / 21) 

  

ՈԳՒ     - 13 



3404 
 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  որ ի դժպատեհ յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած 

մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ 

աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս (194 / 26) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ լուսափայլ 

առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան (102 / 22) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր:  (98 / 27) 

  յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն 

եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 33) 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ նայիցիք 

եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս (87 / 30) 

  Նոյնպէս եւ զծանրագոյնսն մտօք հրաժարեցուցեալ իսկ ի բարի լուսոյն, միշտ 

լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ գործելով, որ 

ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 16) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական ողբերգութեամբքն 

ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի նոսին եւ զխրատուցն 

արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ արուեստ:  (56 / 7) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, (36 / 33) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն վեհեգոյն 

ներբողաբանութիւնն:  (178 / 27) 

  զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա 

լինել պատճառ (32 / 23) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ 

խոհականապէս ոգւոց տեսութեամբ (93 / 14) 
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ՈԳԵՄ   - 1 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեամբ, 

զճարտասանացն ոգեմ արհեստ ի մանկութենէ  (81 / 1) 

  

ՈԴԻՍԵՒՍ        - 1 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  

ՈԼՈՐՏ - 2 

  տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ զճշմարտապէս բեռին 

ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ եւ յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս 

երկրի:  (174 / 10) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ (114 / 21) 

  

ՈԼՈՐՏԱՑԵԱԼ    - 1 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի 

զինուորութեանն  (138 / 28) 

  

ՈԽ       - 2 

  եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 9) 

  այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ բնութեանն 

շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 18) 

  

ՈԽԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի 

քինուցն ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն   (89 / 22) 
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ՈԽՈՐԻՄ       - 1 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17) 

  

ՈՀ       - 1 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման (139 / 3) 

  

ՈՂԲ     - 2 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ յորդաբուխ 

արտօսր եւ զգորովալիր ողբովք զկականումն տանելով զթշուառական 

պատահումն մեղաց:  (195 / 19) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 4) 

  

ՈՂԲԱՆՈՒԷՐ   - 1 

  նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (239 / 23) 

  

ՈՂԲԱՐԿԵԱԼ       - 1 

  Այլ եւ ողբարկեալ արտօսրահառաչ կականելով մինչեւ ի գերեզսանին 

յուղարկեմք ակն:  (90 / 15) 

  

ՈՂԲԵՐԳԱԿ         - 4 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 5) 
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  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ (68 / 15) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն արուեստաւորս՝ 

յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերգակացն դաս:  (55 / 28) 

  

ՈՂԲԵՐԳԵՄ       - 1 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 11) 

  

ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ      - 6 

Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ(195 / 21) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն 

ողորմելի ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ ըստ 

հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝  (93 / 18) 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար 

դիւցազնական ողբերգութեամբքն ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն (56 / 6) 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 

վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն արուեստաւորս՝ 

յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  

ՈՂԿՈՒԶՈՐԷՆ           - 1 
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  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ 

միս ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 17) 

  

ՈՂՆ    - 1 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յողն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  

ՈՂՈՐԿԱԳՈՅՆ - 1 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 10) 

  

ՈՂՈՐՄԱԾ         - 1 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, զի 

մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 15) 

  

ՈՂՈՐԿԱՏԱՐՐ     - 1 

  ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն 

եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 3) 

  

ՈՂՈՐՄ           - 1 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ մարմինս 

անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ սողնոց, այլ եւ 

թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, 

զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ… (93 / 18) 
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ՈՂՈՐՄԱԳԻՆ            - 3 

  տարածեցի ի վերայ իմ մութ անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, 

(244 / 20) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 14) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն 

լերինք յողորմագին ձայնէ (243 / 14) 

  

ՈՂՈՐՄԱԾՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի 

հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց 

անդաստանաց եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն 

ընծայս:  (225 / 1) 

  

ՈՂՈՐՄԵԼ       - 1 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ ի 

դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 7) 

  

ՈՂՈՐՄԵԼԻ   - 10 

  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս (50 / 1) 

եւ այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք  (74 / 17) 

  որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին փրկութեան:  (76 / 29) 

   յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան  (91 / 18) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս  (128 / 10) 

այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ 

հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս (195 / 21) 
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  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով 

ամենեցուն ողորմելի ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն  (208 / 28) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս յաղագս 

ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, 

չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս 

միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ 

թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  

ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն,զի թերեւս շնորհիւ 

ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն պատրաստեցի:  (162 / 23) 

  Ապա ողորմութեան ի բաց հանումն:  (71 / 17) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ (74 / 13) 

  

ՈՂՈՔԵԼ         - 1 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս (87 / 28) 

  

ՈՂՋԱԽՈՀ      -6 

  ընդ նմին եւ աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, առաւել գեր 

զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար 

դաշնաւորութիւն:  (43 / 8) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, 

ո՜վ ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու (157 / 1) 
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  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ աստուածային 

բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին 

համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին մասամբք:  (42 / 3) 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 15) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի թշնամեացն 

յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն փրկութեան 

անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 29) 

  

ՈՂՋԱԽՈՀԱԳՈՅՆ      - 1 

  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա 

զձեզ ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի վայր 

արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 29) 

  

ՈՂՋԱԽՈՀԱՆԱՄ         - 1 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն 

յիւրեանցն ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 30) 

  

ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ - 22 

բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ 

ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ 

եւ ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 9) 

եւ պարկեշտացեալ ողջախոհութեամբն պայծառանայր  (66 / 18) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ աւարտեալ 

առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք 

եւ ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն 

համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 7) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են ողջախոհութեան, որպէս 

դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 24) 
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  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է 

եւ ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա  (111 / 27) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն (122 / 3) 

  եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա 

պարապումն ողջախոհութեան ստուգեսցի:  (162 / 29) 

իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 12) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ 

պարկեշտագոյն յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 26) 

  ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ յողջախոհութեան, եւ ի 

պատերազմականին՝ յարութեան եւ յարդարութեան:  (230 / 9) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն (230 / 20) 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 28) 

  պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 8) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին 

զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի 

պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 2) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի 

(100 / 10) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 20) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 21) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 
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զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ 

զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 8) 

  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն եւ 

յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 17) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ 

պարկեշտ ողջախոհութիւնս 

  

ՈՂՋԱԿԷԶ      - 3 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան 

(123 / 23) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան եւ 

լուացման մեղացն:  (178 / 8) 

  այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  

ՈՂՋԱԿԻԶԵԱԼ            - 1 

  յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  

ՈՂՋԱՄԻՏ      - 5 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ երբէք 

եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 15) 

եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 6) 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց   (162 / 27) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն (209 / 12) 
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  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն (171 / 22) 

  

ՈՂՋԱՆԴԱՄ     - 1 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ 

կարաց ողջանդամ աստուստ ճողոպրել  (77 / 11) 

  

ՈՂՋՈՅՆ       - 1 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց  (151 / 24) 

  

ՈՂՋՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս 

զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 15) 

  

ՈՂՋՈՒՆԵԱԼ  - 1 

  մանաւանդ ի խաղաղութեանն ողջունեալ ի բարեօք զուարճացելոցն:  (159 / 27) 

  

ՈՂՋՈՒՆԵԼ   - 2 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ 

միւսանգամ ողջունել բնութիւն:  (93 / 21) 

ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն 

զմիմեամբք ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 16) 

  

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ           - 2 
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  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն 

ունին ողջունելի դասս:  (117 / 29) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի 
յողջունելի բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով (182 / 26) 

  

ՈՃԻՐ            - 1 

  այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ 

եբեր ոճիր վրիժուց:  (86 / 22) 

  

ՈՄՆ    - 139 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ 

անտեղեակս ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 28) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 6) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն 

յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 15) 

  այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի 

չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 27) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 6) 

  Այսոքիկ ահա եւ այսպիսիք բռնագոյն կարեկցութեան գրաւականք, թուի թէ ոչ 

միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն զարթուցանել ի 

յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 26) 

գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ 

եւ յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած 

եւ յոմանս զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 15;  141 / 16) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 
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  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս».  (35 / 26) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով 

(41 / 13) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 4) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 6) 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի»:  (44 / 8) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն, 

բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ այլ ոմանք՝ զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ 

ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 2) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 32) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ բորբոքեալ 

ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11) 
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  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 24) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ միանգամայն 

օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  քանզի ոմն է նոյն բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, 

եւ ոմն՝ կերպարանառնութիւն:  (184 / 4;  184 / 5;  184 / 5) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ (209 / 29) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն (34 / 8) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ (36 / 20) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 19) 

  յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ 

ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ 

լինելութիւն:  (136 / 16) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 4) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ… (33 / 12) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման 

տալով ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 

բազմութիւն, եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 6;  55 / 7) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի հոգւոյն, 

ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. 

իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի կարգին»:  (55 / 11;  55 / 12) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 20;  160 / 21) 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ոյք ի նաւավարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 

  

Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ ժառանգի 

որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք ուրախալից 

շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի տածելի 

պատրաստականք:  (174 / 21) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք  (174 / 25) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ  (181 / 4) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի, 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս արմաւենին» եւ 

որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 2) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր 

ամրութեան, զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 13)             

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ 

սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն, եւ զոմն երկրազոյզ 

վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 22;  48 / 24) 

  եւ զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 14;  67 / 14) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 
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  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 25) 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ  (41 / 14) 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար լաւութեանց 

ցուցանին:  (159 / 6) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի, 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին»  (183 / 3) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, 

եւ ոմանք խառնք:  (30 / 10;  30 / 10;  30 / 11) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք 

լինելով ոմանք (51 / 13) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ  (53 / 28) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն 

հարկանեն սպասաւորութիւն, բայց ոմն՝ զզինուորականն, եւ 

այլ ոմանք՝ զերկրագործականն, եւ այլք զայլ ինչ՝ ըստ իւրաքանչիւր անկից:  (55 / 3) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայելչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 17) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 12) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն 

ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան147 / 12;  147 / 12) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 23) 

  եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք   (154 / 8) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ 

ոք  (158 / 6) 
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  ոմանք մասնաւորին, եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն 

ամենակատար լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 6) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք ոմանք երկրագործացն 

մանկունք:  (160 / 24) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն 

զօրաւորագոյնք ոմանք տեսութիւնք (161 / 28) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք (173 / 24) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի 

տածելի պատրաստականք:  (174 / 22) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5;  185 / 5) 

  Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, 

եւ ոմանք շարալծեալք:  (201 / 10;  201 / 10) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին  (204 / 19) 

  ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 19) 

  ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ 

զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 28) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք, եւ ոմանք աղեղնաւորք 

(214 / 6;  214 / 7) 

ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ յաւէտ 

շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 12) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 1) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 20) 
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եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն հաւատային 

հատուցումն:  (220 / 17) 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, 

եւ ոմանք տեսականք:  (221 / 12;  221 / 12) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց, եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական 

խնամս շինութեան:  (230 / 16;  230 / 19) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, 

ըստ ոմանց իմաստագոյն բնախօսութեանն (42 / 25) 

այո այս արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 27) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց քննելոյ 

ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 4) 

  զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, զի 

նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 26) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ ոտս՝ 

զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ 

վիճակ:  (131 / 2) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն 

(133 / 25) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն յանդգնաբար 

ատելութիւնքն (139 / 26) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, բաց 

ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած, որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին 

բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 14) 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

  ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ 

զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 21) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ սքանչելագունիս 

կարգեցելոց (186 / 7) 
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  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց (195 / 8) 

  զի թէ եղիցի ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ գազանացն 

վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ 

ուրախութեան (197 / 8) 

  երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ յաւէտ ընդ նմին 

եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս 

կարգի:  (199 / 34) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց 

(211 / 19) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս  (81 / 29) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս յաղագս 

ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, 

չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս 

միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, այլ 

թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 22) 

  ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս 

անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ 

թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 28) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն  (182 / 28) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով 

ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի միջոցին 

վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 1;  208 / 2) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, 

եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, (210 / 27;  210 / 27) 
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  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին 

սահմանաց:  (213 / 3) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ կուր 

առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ իսկ:  (215 / 12) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք՝ զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ 

զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 15;  219 / 15) 

  եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի 

եւ զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցան 

(237 / 15;  237 / 16) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում յիշատակէր քաջացն 

անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ պատկերագրութեանցն 

ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն մատնելոց 

յարմարեալք:  (202 / 17;  202 / 17) 

բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս, կարի յոյժ ի 

հիացումն զբոլորեցունցն ածէ անձինս:  (205 / 7) 

Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ կերպարան ապա 

երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ միանգամայն եւ 

քահանայութեամբ, (204 / 7) 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ (136 / 24) 

քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ  (175 / 21) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան 

ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, թէ տարցի զարժանաւորն 

իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ ածանցելոց 

կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 12) 

  յոլովիւք ոմամբք գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն 

տաղտկանք հրաժարեալ առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց կալաւ 

աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ 

ոչ յուրուք հրապուրանաց, (83 / 1) 
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Ո՞ ՈՔ  - տե՛ս  Ո՞ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ       - 674 

  ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 5) 

  եւ ոչ սուղ ինչ այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ 

վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ կարասցէ հանել 

ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, որպէս ճշմարիտն 

երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ անպիտանք ի 

բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 20;  32 / 22;  32 / 23) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն 

եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն տխուր 

տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց 

ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 27;  32 / 28) 

  Զայս մի ըստ միոջէ անառակն կորուստ խոշտարաց ի ծուլիցն լեալ 

խնամողաց ոչ է հարկաւոր, եւ կամ աներեւութաբար ի ծածուկ անկեալ 

իմաստք:  (33 / 1) 

  զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս (33 / 8) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից 

ձեռաց»:  (33 / 11;  33 / 13) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն յարդարեալ 

հնազանդեցոյց, (34 / 3) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն 

ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ 

սահմանակցաց  (34 / 32) 
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  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է գիտելի. 

որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի 

մարտակիցս, ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 

թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս 

վճարի:  (35 / 5;  35 / 6) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն իսկ 

յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 19) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 30) 

նոքա ոչ զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն՝ որք թէպէտ եւ երկայնագոյն 

ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն 

կորստեան:  (37 / 12) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք ի 

նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն անտես 

արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ անտած 

խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 24) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել  (39 / 9) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, 

զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ բնաւ 

այլով ինչ սոցին օրինակաւ. բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ 

նահատակացն արգասիւք զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով 

հաստատութիւն:  (39 / 14;  39 / 15;  39 / 16;  39 / 17) 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական կարծեն 

հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն 

զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 19) 
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  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 28) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  ոչ միայն արանց արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և անզօր 

լինելութեանն զնոյն մատազարարէր վարդապետութիւնս (41 / 7) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 17) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս 

(42 / 11;  42 / 12) 

  որ ոչ այլ ինչ ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան, ընդ նմին եւ 

աստուածային հաճոյիցն եղանիլ կամակատարու, (43 / 6) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն շարալծեալ. «Ոչ է բարւօք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի»:  (44 / 8) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ շնորհ, 

քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 25) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ 

միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 7) 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ իցէ 

պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել 

մրցանակ, այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող 

բեկմանն:  (46 / 18;  46 / 20;  46 / 20) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս 

(46 / 22;  46 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս  (47 / 4) 
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  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն 

հեզութեամբ ոչ առ անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ 

բերել հակառակութիւն:  (47 / 29) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ առ 

հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ, ո՞չ ապաքէն ահա յայտ է(48 / 4) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 14;  48 / 15) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, 

անընչին՝ ոչ հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 26) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ 
եւ զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն (48 / 29) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ (50 / 7) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել  (50 / 20) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

  եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել քերթութեանց, թող 

թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ ինչ 

(52 / 2) 
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  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն, այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց, նա 

զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս (52 / 11;  52 / 13) 

  եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ խրատուցն՝ զոր 

ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 23) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան (53 / 25) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս (54 / 3) 

  ո՞ ոչ գիտէ, զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ 

դժոխագոյն թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 18) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից (54 / 28) 

  այլ յուսով առաջիկայ մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ չափաւորապէս, (54 / 30) 

որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 1) 

իբրու եւ ոչ փոքր ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ 

գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 22) 

բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն 

երթալով աստիճան, այնչափ մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել 

կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 23) 

  ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 8) 



3429 
 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4;  60 / 4) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 21) 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր 

եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, 

եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 26;  61 / 27) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ զաւակասերութեան, 

ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, 

եւ ոչ հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 3) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 12;  62 / 14) 

  այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար 

յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ 

արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական 

կենդանեաց:  (62 / 21;  62 / 23) 

  ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել դասու, 

այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 29) 

  զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով 

վախճանեսցի:  (63 / 22) 
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  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ 

(64 / 2) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ 

զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն 

համարելի է զշարագրիս:  (64 / 28;  64 / 29) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, 

առ ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 7) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 12) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ յոքնաբեղուն եւ 

ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր կորստեանն լինի առիթ 

լսողացն (65 / 22) 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 13;  66 / 14) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ զհակառակն 

գործել պղծութիւն (66 / 21;  66 / 22) 

ինքեամբ զինքեան յայտնել թշնամանս, թող զի իմաստնագունին եւ 

ամենեւին ոչ:  (67 / 6) 

  եւ ոչ ոք անգիտանայ (67 / 8) 

թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի 

խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց 

սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

հետեւագոյնս ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ 

եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23;  67 / 24) 

  սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր 

առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 27) 
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քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ 

եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի 

եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին հրաժարեալ, 

անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  զի ոչ ունի ասէ արու զարմ,  (68 / 22) 

եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի 

ինչ ոչ:  (68 / 30) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ ընդ 

ժամանակաւ՝  (68 / 33) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս խուզելով եւ ի նոցանէն 

զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ 

կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ զգործեցեալ 

իրն:  (69 / 5;  69 / 7;  69 / 8) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ համարձակէր 

զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ իշխել իբրու ի դուզնաքեայ 

ինչ մտաբերել գործ. որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն 

ածել յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել 

տանջանօք լի սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 12;  69 / 17) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ 

եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 26) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք իմաստութեամբն 

առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ բոլորեքեան իսկ, (69 / 29) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 
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  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն 

իմաստութեամբն ոչ երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր (70 / 16) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6;  71 / 6) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5;  73 / 7) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան, ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ 

աստուստ անբաղայս անցանել գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ 

զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 16;  73 / 18) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան  (73 / 22) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս սխալանաց, 

եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ զբոց բաղձիցն 

ցածուսցէ, (73 / 26;  73 / 28) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա  (74 / 4) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց 

գործ:  (74 / 8;  74 / 9) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց  (74 / 11) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ 

յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 19) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց կարգեցելոց 

իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 29;  74 / 30) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 
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  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք (75 / 14) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն  (75 / 26) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 2) 

  Որ թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից  (76 / 25) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն կարեկցութիւն 

խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի 

վրէժխնդիրս վայրէ պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 30;  76 / 31;  76 / 32;  76 / 32) 

  զոր ոչ կարէ ուրանալ (77 / 1) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել  (77 / 10) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն. եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն 

զբժշկութեանն վարձուց սակ (77 / 17;  77 / 18) 

  եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20)    

Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա,  (77 / 27) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն ամբարշտութիւն 

եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր կատարել զառաջիկայ 

ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 33;  78 / 1) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ եւ 

ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար 

զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ 

անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 4;  78 / 6) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ  (78 / 19) 

  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս 

այր ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 
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զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, 

այլ կարի օգտակար (78 / 29) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի, 

եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն լիցի:  (79 / 3) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

   այլ իշխանացդ, որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 

եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  (79 / 11) 

  որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց  (79 / 18) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  ոչ եւս որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս (80 / 5) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին անպատուհաս 

(82 / 12) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու,  (82 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28;  82 / 29) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան, վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան, զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ ոչ յուրուք 

հրապուրանաց, ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար 

զօրացն, զոր ընդ ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (82 / 30;  82 / 32;  83 / 1) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ (83 / 7) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ 

այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարօրէնութիւնք, այլ 
եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 28) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի (84 / 19) 

ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս 

մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն, 
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այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, որք միանգամ 

բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 5) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ օգնականութեանն 

սպասաւոր:  (85 / 13) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են (86 / 3) 

եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր (86 / 7) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ 

ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 11;  86 / 19) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. այլ 

բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 20) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի 

զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (86 / 32;  87 / 1) 

  որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ, այլ մանաւանդ թէ եւ յոլովից եւս 

արանց (87 / 4) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն 

որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան 

յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար կարկառելով 

անձին:  (87 / 12;  87 / 13;  87 / 13;  87 / 16) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 



3436 
 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 23;  87 / 25) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապաշաւել,  (88 / 2) 

եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն (88 / 9) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս 

(88 / 23) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս 

ախտ  (89 / 3) 

  եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ 

զչարդ սատակիցէք, զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր 

կենցաղոյս յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 15;  89 / 18) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի վրէժխնդրութիւն 

բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա գործեցեալն լինի (90 / 12) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 16) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն:  (90 / 28) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ եւ 

առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 1) 

յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել. եւ այնչափ երկիւղիւ 

շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն զբաց տալն արարեալ 

կարգ:  (91 / 7;  91 / 10) 
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  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի 

բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ 

ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ 

բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 13;  91 / 18) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն 

եւ ոչ զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, 

այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 20;  91 / 21;  91 / 22) 

  Բայց համայն թէ եւ ըմբռնեալք երբէք՝ եւ յանաչառդ ձեր լինին ածեալ քեմ, մի 

ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 3) 

  վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի 

գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 3;  92 / 4) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 10) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 10) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ հասակիդ 

խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ աղջամղջինն վկայէ 

ժամանակ:  (92 / 17) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 27;  92 / 29) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ մերձակայ 

յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ 

ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 9) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս ոգւոց 

տեսութեամբ. եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի բարեկամաց, 

զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, զամենաթշուառ 

ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ դիմաց՝ սակս ոչ եւս 

կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ ողջունել 

բնութիւն:  (93 / 14;  93 / 16;  93 / 20) 
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  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ հարեալ՝ 

ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն (93 / 31) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ այս 

յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

   վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան  (94 / 14) 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 22;  94 / 24) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց (96 / 4) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 13;  96 / 14) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ կարասցեն 

մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 17;  96 / 19) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ 

մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս 

երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի դստերէ 

թագաւորին լինէր, զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին 

եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ 

գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ. բայց խանդաղատելով վաղվաղակի 

յորդեգիրս իւրումն հաստատէր երջանկութեանն:  (98 / 7) 
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  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր հասակ, 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին 

յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 16) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ 

բարեաց:  (98 / 32) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 2) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, եւ այս 

ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի. զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն 

եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 11;  99 / 12) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ, յորժամ ետես զնա պայծառացեալ 

գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր 

ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական փափագանացն:  (99 / 16) 

զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր 

առ իսրայէղացիսն ունէին (99 / 18) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ վայելչացեալ 

հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 3) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ ցանկութեան 

մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով (100 / 14) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 25) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն 

ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն 

եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 19;  101 / 22) 

«ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային 

Մովսէսի»:  (102 / 1) 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի կենացն 

կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս հասանէր 

ամս, եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, 

եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6;  102 / 6) 
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զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ 

զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  բայց ըստ աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 20) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի ասել, օրինադրութեամբն, 

թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (102 / 31) 

  Ընդ նա ապա ոչ միայն զարմանալ է եւ գովել, այլ եւ ընդունել եւս մեծաւ 

բաղձանօք մերովք յարդարեալ բարեպաշտութեամբ:  (103 / 9) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է 

բնակութեան, ոչ զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, 

եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ 

սոցին միջասահմանն:  (104 / 7;  104 / 8) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ (104 / 11) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն հայցեալ 

պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ 

ծառոց, առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 28) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 31) 

  զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս, եթէ սաղարթաթափ լեալ 

զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 17) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք 

շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 
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  Եւ զսոյն ոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, մինչ 

եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12)        

Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 16;  107 / 17) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 17;  108 / 18;  108 / 19) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է ցուցաւ 

քան զերկիր, այլ ոչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 22) 

այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ 

եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 26) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն (109 / 3) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն 

վայրաց  (109 / 6) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ պատիւ 

պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն, որ յառաջ քան զպարս աստեղաց 

ծնաւ զսա:  (109 / 17) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ…  (110 / 25) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ զհարստակողն 

առուգութիւն, այլեւ …(111 / 1) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ 

ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային 

ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան գործ, որպէս 

բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 30) 
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  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 2) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ, 

զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 9;  113 / 10) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի նմա 

կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 28) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 3) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 34) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 19) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան (116 / 24) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն առ 

սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար անբաժացեալ 

նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք (118 / 4;  118 / 5) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  եւ իբր յորդորական ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել 

բարեբանութեամբք ոչ միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (119 / 2) 
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  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ 

յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ 

պայծառութեան (119 / 9) 

մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեա  (119 / 17) 

ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 26) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն (120 / 1) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 20) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի  (120 / 28;  120 / 29) 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ. (120 / 34;  120 / 35) 

  ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 27) 

  զի ոչ անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն  (122 / 4) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս (122 / 9) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 12) 

  ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց 

վարել կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  Ոչ ուրեք երկբայանալով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման 

ստացողին յողան, անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 18) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ երամս, 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ բարեխառնութեամբ 
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հանդերձ, որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 24) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի իբրեւ 

զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ 

մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 12) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  լի արժանաւորապէս նմա արասցուք զաշխարհագովութեանցն տալ 

մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն (123 / 31) 

  ոչ զայլ ոք առաւել քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք 

վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  ոչ զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ 

երկիր, որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր 

արժանի:  (125 / 16;  125 / 18) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 31) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական ինչ 

կրթութեանց (126 / 4;  126 / 5) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, եւ 

մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 12) 

  միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 15) 

  զոր ոչ ասացին բնական գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք 

կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ, զի 

չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց 

(126 / 23;  126 / 27) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ (127 / 6) 
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  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն  (128 / 4) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 6) 

   եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց 

զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 12) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր (129 / 16) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս  (129 / 28) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց (130 / 8) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք ասել (130 / 23) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս (130 / 29) 

  զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն եւ 

չարացելոց մարդկան:  (131 / 11) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 17) 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24;  131 / 26) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, (132 / 2) 

բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ 

պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 17) 

որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման  (132 / 26) 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս 

զայս:  (132 / 29) 
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  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 4) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ անդադար 

խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին պատահելով (133 / 20) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 23) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 3) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք (134 / 14) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 21) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս (135 / 31) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն կրեալ 

ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 3) 
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  որ ամենեւեին պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս 

զեկուցեալ եղանէր ցոյց (137 / 29) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք (138 / 25) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

  ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ առնուլ 

զերեւոյթ:  (139 / 1) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ 

արկածի՝ ոչ միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն  (139 / 5) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 15) 

եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւնզգործ:  (139 / 22) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի (140 / 4) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ ումեք:  (140 / 10) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի  (140 / 15) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն վայրս, 

քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք. բայց 

մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն 

վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 27;  140 / 28) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր կարի 

ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի, զպախարակելին հակառակ գովելոյն 

բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն 

լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս, ապա ո՞վ ոք թողլով 

զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ 

զգովութեանցն առնել զհետեւումն. թէ ոչ՝ զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ 
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ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն 

հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 3;  141 / 3;  141 / 4;  141 / 9) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն  (141 / 24) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 14) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի 

բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 28;  142 / 29) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ անագան 

զտածսն (143 / 22) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ բարձեալ 

ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ զերեսօք 

երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ 

զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի 

զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (143 / 34;  144 / 1;  144 / 5) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 7;  144 / 8) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն 

բերս, այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ 

ամենցուն գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 10) 

զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր ունին 

զօրութիւն, զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս մասունս 

վատթարութեան, ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, 

այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 

սեւամաղձութենէն:  (144 / 17;  144 / 20) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն   (144 / 23) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն (145 / 10) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց գործօնեայ. վասն զի 

այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս տեառն թողու 
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հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս արհեստիցն 

կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի պարտուց, այլ 

յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 18;  145 / 18;  145 / 19;  145 / 20) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի կենցաղօգուտ 

գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր 

պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 26) 

  վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն (146 / 8) 

  Եւ զկնի հատման յանպիտանութիւն, եւ յանյուշ մոռացումն երթայ, զի ոչ ի ձեռն 

կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ շառաւեղաց՝ ի 

պտղածնութիւն, որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի 

չափ:  (146 / 14;  146 / 14) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, որք 

մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն խորշակասուն 

պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն (146 / 21) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում չարեօք, 

զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 29;  146 / 29) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 19;  147 / 20;  147 / 21;  147 / 22) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ 

արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ մասանց:  (147 / 29) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, 

եւ ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց ապալեր եւ ամայի 

է:  (148 / 4;  148 / 4;  148 / 5) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա(148 / 18) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն 

արհեստիս ոչ գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք (148 / 24) 
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  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ 

զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք 

(148 / 28) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին (148 / 33) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 8) 

  եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց 

գովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց չարիս, 
այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն (149 / 30) 

  զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ վթարէ, այլ եւս քաջ 

զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ (150 / 6) 

  որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ 

միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան (150 / 10;  150 / 10) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք զգուաշացեալք, 

այլ 

…(150 / 18) 

  Իսկ հարկեալն յայտ է, զի ոչ ողջախոհութիւն է, եւ ոչ զօրէն կամաւորի 

առաքինութիւն ասի:  (150 / 21;  150 / 22) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, 

եւ ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 24;  150 / 25;  150 / 26) 

ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին 

երբէք  (150 / 29;  150 / 29) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ (151 / 3) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 
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  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին, եւ ի 

մահուն անկարեկից եւ անհարց մեռանին, իբր ի մէջ թշնամեաց, որք զկնի 

մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն բնութեան. այլ 

բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 22;  151 / 23;  151 / 27) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, (151 / 35) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ 

նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 1;  152 / 2) 

ոչ եւս այն բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ ըստ իւրաքանչիւր 

ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 5) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել  (154 / 30) 

զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն յորդորմանն իմանի:  (155 / 3) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 27) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս  (157 / 21) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 7) 

  իբրու ոչ ըստ աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն 

մեծարգի ջերմութիւն (158 / 14) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 
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  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 17) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 28) 

  դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն 

կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ (163 / 15) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ երեւի 

մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն համանգամայն 

բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք երբէք 

ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 12;  167 / 15) 

  եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով յինքեան:  (167 / 25) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք (169 / 5) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ 

խոնաւագոյնն եւ զկարօտ (171 / 11) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել ըստ 

երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս  (172 / 3) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ 

եւ ոչ հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք 

եւ անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 27) 

յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ 

սպասաւորի (174 / 1) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազան (175 / 5) 
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  զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի 

(176 / 4) 

  սակայն ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ 

զի առ անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն (176 / 25) 

   թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, այլ որոց հնարաւորն 

լինի (177 / 24) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ ի 

ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 5;  180 / 6) 

որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 26) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր 

քաջապտղութիւնն  (182 / 11) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր մրգոցն, 

այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ չքաւորի:  (182 / 21) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ մարդիկ, 

որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 27) 

  քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, (184 / 14) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս 

եւ ոչ Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 1;  185 / 1;  185 / 1) 

եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 27) 

  յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 10) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 18) 
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  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, 

թէ ոչ  (187 / 33)  

եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 26) 

  եւ միանգամայն անկանիմ երթեալ գերեալս ես եւ ըմբռնեալ, իբրու ոչ այլ ինչ 

յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ յանտանելի տեղի 

չարչարանաց:  (188 / 29) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկանէ, 

եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ զանմխիթար 

գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 14;  189 / 14;  189 / 14) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ միւսանգամ 

սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, որ լոկ 

կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 17) 

  եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ յաւէժ սովորութեանն յայտնէր 

ինձ:  (189 / 26) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան  (189 / 28) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր 

կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 9;  190 / 10) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 11) 

  զայն այլ իւիք ոչ կարացի գիտել  (190 / 18) 

  սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ոչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 2           

եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն 

արարիչ, ոչ միայն արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ 

հաճոյութեամբ:  (190 / 24) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վմտահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ եւ 

եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է հայցուածոցն, եւ 
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առնուլ է, ոչ զյաւիտենիս եւեթ ի նեղութենէ բարութիւն, այլեւ զհանդերձելոցն եւս 

մեծութիւն ժառանգել:  (190 / 28) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս դնի 

ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի չարագոյն 

հատանողն սուսերաց:  (191 / 8;  191 / 9;  191 / 9) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 11;  191 / 11) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն, ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն 

զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով 

աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել 

բանակ:  (191 / 17) 

  մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն դնէ ազին, բայց ի 

գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր զհպարտութեանն 

արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի խրախուսանօք, իբրու թէ 

ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (191 / 29;  192 / 2) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 

  եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի  (192 / 12) 

  եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց 

մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ անտեսութեամբ  (193 / 7) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 24) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ  (193 / 32) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի բանարգել չարչարանացն 

նեղութիւնս (194 / 1) 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի 

քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 6) 
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որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց զկենդանութիւնս 

(194 / 12) 

մինչ զի ոչ ի մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ 

մերձաւորն նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս 

(195 / 3;  195 / 4) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 13) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան  (195 / 25) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, (196 / 6) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ 

կրուկ զիմս առնել դարձ, եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն 

անցս իւրոց պատցաստել ոտից:  (197 / 18) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ դատել 

եւ որոշել (197 / 21) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան, որպէս 

եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ, եւ այնպէս մինչեւ 

ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն հանդիպեցայ. եւ 

ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի, բայց միանգամ եւեթ այսպէս 

յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի 

տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա 

գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն, եեւ պաղեալ այնպէս 

ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ զմիոյ ուրուք թանալ 

զկօշիկս:  (198 / 12;  198 / 16;  198 / 21;  198 / 21) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ գոյացութեանցս, (199 / 7) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 11;  199 / 12) 
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  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, 

յընտրման:  (199 / 16) 

  որ միայն ոչ եմ անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 21) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտանութիւն, եւ զմիշտ ընդդէմ հակառակն յարուցմունս 

աներեւութացուցանելովն յինքեան յաւետախաղացն աղբերաց:  (200 / 6) 

  յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին 

զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք. եւ ոչ բնաւ այլում ումեք 

կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու յիրս ինչ, 

(200 / 11;  200 / 11;  200 / 12) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես (202 / 10) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 18) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս 

առնէին, այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 2) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ, եւ որպէս ի վերայ հասանելով 

հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին 

բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն  (203 / 18;  203 / 20) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան, ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք, այլ 

ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ 

զնա միայն, յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն. զոր եւ տայր 

գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ ըստ արուորագոյն 

հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն հարստահարելոցն 

փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (203 / 32;  204 / 3) 

  այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել, որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն 

զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի առնն Աստուծոյ:  (205 / 2) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն զահաւոր 

պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 
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  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ կերպարանք 

(205 / 24) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի (206 / 9) 

  ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 29) 

  այլ նա ոչ նոյնպէս յաւէժամնայր:  (207 / 9) 

ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ  (207 / 12) 

  զորս ոչ կարեմ ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին (208 / 5) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 29) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեա  (208 / 30) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ, եւ իբրեւ 

քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ արդեօք 

տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 24;  209 / 28) 

  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ եւս 

զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն, յորում եւ անցեալ ի մէջ 

նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ 

նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 1;  210 / 3) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, 

եւ ոչ սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս  (212 / 2;  212 / 2;  212 / 3) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ նուիրէին զպարծանս 

նահատակութեանցն, ոչ զինուց եւ զօրութեանց, այլ միայն անդադար բարեբանելով 

զյաղթող ձեռինն աստուածային զօրութեանցն:  (213 / 11) 
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  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 24) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութեն  (213 / 29) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց (214 / 4) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ 

ցայնքան ոչ հանէին խոշիւն (214 / 18) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ 

պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք 

լինէին, ոչ ուրեք երեւեալ՝ ղուղելովն, եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի 

(214 / 26) 

  ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ բազմատեսութեամբ 

(215 / 24) 

  իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ 

վերագրեցի գովական բանիւ (215 / 29) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 25) 

զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 6) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 10) 

սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 23) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ լսել 

բարեպաշտութիւն (219 / 22) 
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ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին 

փառփ:  (220 / 22) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, 

թէ ոչ յառաջանայց  (222 / 19) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել (223 / 5) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն 

գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ 

ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 12) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 1) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, (226 / 12) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, 

այլ ոչ անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ (226 / 20) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 
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            Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել,  

եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից եւ 

ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 8;  227 / 10;  227 / 12) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց (227 / 33) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար (228 / 4) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել 

իսկ ոչ կարեսցէ քաղաք (229 / 24;  229 / 25) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, 

որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան մատուցանէ 

այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 

  Եւ յողջախոհութեան զի ոչ խառն ի խուռն յարձակին ի զեխ իգամոլութիւնս 

խառնիցն, այլ յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն ըստ բուն բարւոյն 

կամաց (230 / 20) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են ցոյցք, 

նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն 

զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ (231 / 29) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 8) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել զնիւթսն, 

եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, (232 / 9;  232 / 10) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 13) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս (232 / 25) 

  թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած  (233 / 4) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, (234 / 11) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, (234 / 19) 
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  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն, 

բայց ի հարազատն ամուսնաց (234 / 30) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ. վասն զի 

ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի (235 / 3;  235 / 4) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 15;  235 / 15) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք յերկրի, 

եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս, եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք ընդդէմ 

թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս. եւ զիա՞րդ 

կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս 

վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 15;  236 / 15;  236 / 16;  236 / 17) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն  (236 / 19) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից մատուցանէ 

զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց երկայն 

ժամանակաց, յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ 

ճանապարհաց աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում 

ժամանակաց օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 5;  237 / 6;  237 / 7;  237 / 8) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ (237 / 26;  237 / 28) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 5) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս իմոյ 

ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ նուազ ինչ 

եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից բերմամբք (239 / 13) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով 

տեսութեամբ, այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 31) 
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  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ զգեցայց 

զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 30) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, ո՜վ 

լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3;  243 / 3;  243 / 4) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, 

սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ 

ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն 

վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս, որ գործով արիութեան 

զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 6;  243 / 8;  243 / 8;  243 / 9;  243 / 10) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, 

եւ ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9;  245 / 9) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, սակս 

որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան, յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. չժուժամ 

անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս 

որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. 

(246 / 23) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 6) 

  Այլ աշխարէ կարծեմ զոչ ժամանակ լեալսն գործելով, եւ կամ թէ էրո՞ւմ այնպէս 

շիրմացն ախեալ դրունք:  (93 / 12) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի 

(54 / 16) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ 

ստութիւն, յոչ միոյ պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (127 / 1) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին… անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց 

զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 9) 
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  որ ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ 

ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ 

զբարի կելոյն անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 29) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն խնդրի՝ 

պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ 

դրդէր պատերազմ:  (79 / 24) 

յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 18) 

  որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել  (101 / 23) 

որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն (143 / 9) 

  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով 

եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս 

զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 14) 

  

Ո՞Չ ԱՊԱՔԷՆ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ԱՐԴԵՕՔ- տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ԲՆԱՒ  - 16 

Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ հիքութեանցն վտանկք, 

բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի ոչ 

հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ հողաբլուրս 

յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ բնաւ այլով ինչ 

սոցին օրինակաւ (39 / 17) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 17) 

  եւ ոչ բնաւ բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 27) 
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  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ 

եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 26) 

, մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 3) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական 

սովորութեա  (99 / 18) 

Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 7) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 6) 

Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

(158 / 7) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում յաճախեալ 

սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք ձմերայնոյ 

սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի մարդկան 

(189 / 14) 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի  (198 / 16) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու յիրս 

ինչ, (200 / 12) 

  

ՈՉ ԵԹԷ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ԵՐԲԷՔ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ԵՒՍ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 
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ՈՉ ԹԷ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ԻՆՉ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉԻՆՉ          - 31 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր պէտք 

զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 19) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց  (45 / 20) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարեն յայտնի ցուցանել  (69 / 7) 

 եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց էգնաց:  (91 / 24) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 15) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն անպարտելի 

քաջարութեամբ (100 / 21) 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն  (101 / 32) 

  այլ առ ոչինչ համարելով զասացեալս ընդդիմարտութիւնս, փթթեալ յարաժամ 

ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ պատրաստաբար ի 

ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն  (105 / 19) 

   զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (113 / 32) 

  ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 4) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից  (125 / 25) 



3467 
 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ  (130 / 16) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք (130 / 22) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 27) 

  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս 

(147 / 6) 

  եւ զգուշանալ ի նոցա դարանակալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ արտաքս 

քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 18) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ երկրիս 

տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 3) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն 

համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 1) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 6) 

  ոյք աննենգ միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր 

յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան:  (174 / 27) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից 

բարեօք   (179 / 8) 

  մինչ զի ոչինչ ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, 

(180 / 22)  

Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա (189 / 16) 

յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 29) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 

   եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց  (209 / 17) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ, 

քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց (229 / 17) 

  Ո՜ խորհուրդ լի անօրէնութեաբ, եւ ոչինչ ի ներքո նշխար 

բարեպաշտութեան:  (245 / 6) 



3468 
 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

  

ՈՉ ՄԻ- տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ՄԻԱՅՆ… ԱՅԼԵՒ - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՉ ՈՔ  - տե՝ս ՈՉ գլխաառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՌՈԳԱՆԵԼ      - 1 

այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 13) 

  

ՈՌՈԳՈՒՄՆ    - 2 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան 

արիւնազարդ ոռոգմամբ  (245 / 16) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի 

վտակացն ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 2) 

  

ՈՍԿԵՃԱՃԱՆՉ   - 1 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ գոյն, 

որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն անձինս:  (121 / 21) 

  

ՈՍԿԻ  - 9 
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Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 

բազմութիւն  (55 / 6) 

որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 4) 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ բարեբախտութեամբ 

զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 23) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ զայլ 

ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց (117 / 24) 

  Այլեւ լցեալք երեւութանանային աւարառու եւ յորդառատ շահիւքն զոսկւոյ եւ 

զարօաթոյ եւ զբազմահոյլ խաշանցն առաւելութիւն  (202 / 26) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել 

առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք 

զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 7) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 30) 

այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 16) 

  զայս արարեալ նոքա յղփանային ոսկւով եւ արծաթով եւ զանազանութեամբք 

ընչից, այլ եւ խաշամբք անգամ եւ զինուք:  (213 / 7) 

  

ՈՍՈԽ  - 2 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս, 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 24) 

  

ՈՍՈԽԵԱԼ         - 1 
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  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 

  

ՈՍՏ      - 2 

  ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ 

կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 30) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ բարձեալ 

ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ  (144 / 2) 

  

ՈՍՏԱՔԱՆՑՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 5) 

  

ՈՎ/միջ./         - 17 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական 

սեռից, ո՜վ ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք (75 / 27) 

աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ արք դատաւորք:  (79 / 24) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն, ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս, (93 / 23) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 19) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ 

ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 24) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 
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սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 20) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, (199 / 2) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 24) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ 

հասարակաց  (232 / 21) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան (241 / 1) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն 

սարսող, ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3;  243 / 4) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 2) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ անձինս:  (245 / 4) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 8) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ 

անձինդ, ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 4) 

  

ՈՎԿԻԱՆ           - 1 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս (243 / 14) 

  

ՈՏՆ      - 8 
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  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս իւրոց 

պատցաստել ոտից:  (197 / 20) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք   (207 / 15) 

ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի 

գարշապարս ոտիցն ուշաբերեալք հայել  (206 / 30) 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս,  (190 / 33) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 9) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն 

բերէ ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի 

կայան, վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 2) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ 

ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, (212 / 3) 

  

ՈՏՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս, զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար 

գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 1) 

  

ՈՐ       - 978/հաշվել/ ՞ԴԵՐԱՆՈՒՆ և ՇԱՂԿԱՊ 976 

/Դեղինով ընդգծվածները  շաղկապներ են/     

Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն (30 / 11) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 14) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով (30 / 18) 
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  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի բաց 

զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 8) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն տնօրինել իրս 

(33 / 18) 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի ծայրագոյն 

թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (33 / 30) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս (34 / 16) 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ բարութանց 

ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 29;  34 / 30) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի. որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 5) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ ինքեան 

զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք զչորս զօրացեալ 

թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր  (35 / 11) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցազնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն 

փարթամանալ պարուք, եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ 

զքաջավայելուչ պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ նորասքանչ 

յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 19) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն, թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (35 / 30) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ ի 

կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով 

քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ 

գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ 

գահ:  (36 / 9) 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր 

զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ 

գիտ  (36 / 27) 

  որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 6) 
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  միշտ լքուցանելով ի դերեւանս զնոցա զառածեն ոգիս՝ ախմարագոյնս յոյժ 

գործելով, որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով նազաբանել 

զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն 

արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 1) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք զլակոնացւոցն 

գովել ազգ(40 / 14) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն 

Թէանով, որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ 

այր՝ արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ երկնաւս 

բարեբախտութիւն…որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց 

մարդկայինս պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 20) 

  ոչինչ են հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ, որ արժանի արդարեւ 

աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ 

մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ իջանելով յանասնականն 

անարգելութիւն:  (42 / 20) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով զառլցեալն 

իմաստասիրութեամբ Թէանով, եւ զնոյն պատուականագոյն համարել, որ ոչ այլ ինչ 

ասաց յարմարիչ բոլոր կենցաղոյս բարեբաստութեան (43 / 6) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն ծայրն 

ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւն եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց խրատու, 

շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ  (45 / 8) 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի կարէ 

ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի մեզ վերաբերել լսողաց 

(45 / 19) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, եւ ոչ մի 

ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ միշտ ի 

բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 6) 

որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար, որ եւ յոյժ 

զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 
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  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ մեծարել զյոյժ 

հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս. որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ 

դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ զբոլորիւքն 

գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն յիւր 

դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ զվեհն 

ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 11) 

  «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Զի որ կշռապէս յիւրն հայի զօրութիւն, այնպիսին խոհականագոյն հեզութեամբ ոչ առ 

անհաւասարսն, այլ միշտ առ կրսերագոյնսն մատուցեալ յօժարէ բերել 

հակառակութիւն:  (47 / 28) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն (48 / 2) 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ մայրաքաղաք 

խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ բարութեան:  (48 / 32) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն զմի ի 

նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք, որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ 

չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց 

գահից»:  (49 / 20) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ 

անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս գրեթէ 

ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, որ նոցա 

առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ դժոխ:  (49 / 34) 

քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք 

առ սիրելիս յամենայնի եւ ի տոհմայինս. կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն 

անդրէն փոխանորդել ծնողացն, որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ 

յոյս բարի համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 8) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս իմաստակ եւ 

նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն, որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ 

խորհրդով, մինչ զի երկակի արուեստիւ զարմանալի զիւրն յարմարել կարաց 

իմաստս:  (50 / 31) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն կարէ 

արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ մանաւանդ 

ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ 

շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 4) 
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  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք գիտել 

քննութեամբ, եւ է այսպիսի ինչ. «Որ Աստուծոյ հաւանի, ասէ առաւել նա լուիցէ ի 

նմանէ»:  (51 / 21;  51 / 23) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն կամսն, 

յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն  (52 / 3) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն ստացողի եւ 

ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ խոնարհութիւն, այլ 

ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ հրամանաց, (52 / 10)  

 նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան (52 / 10)   

յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ հռչակաւոր 

Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ…ուսոյց լսողաց հաւանութիւն 

բերել մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն (52 / 33) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին եւ 

զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս (53 / 8) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 7) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, իբրու 

ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ  (54 / 16) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ ոչն 

երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս (54 / 29) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ, որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն 

սպասաւորութիւն (55 / 1) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, եւ 

այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն 

աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 8) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի հոգւոյն, 

ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան հաւատացեալ շնորհ. 

իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի կարգին»:  (55 / 13) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 
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  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն (56 / 9) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան, որ սքանչելի 

զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ ամենայնցն 

ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն ինչ»:  (58 / 3) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 4) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 4) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, այլ ոչ 

ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ ոք:  (60 / 15) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ ճառ, 

ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ զսոյն լեալ 

համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ իգօք, եւ 

ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր զԼետով:  (61 / 5) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս զիւր 

որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 10) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, որ զի ամենայն իրաց հաստատութիւն ի 

ներքոյ երկնից՝ առաւել երկուք այսոքիւք են, որ ունին զհաստատութիւն 

յայտնութեան:  (61 / 16;  61 / 18) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 23) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս բարեբախտիկ 

պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն 

արկանել տանջանօք:  (62 / 4) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, դադար 
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յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ միւսանգամ 

արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական կենդանեաց:  (62 / 24) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ միշտ 

յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց տարաւ վարկ, 

սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել դասու, 

այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական պատրանացն:  (62 / 26) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ ոչ 

զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 20) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, 

այնու որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ, որ ամենեւին զատեալ ճշմարտութենէն, եւ առիթ 

ամբարշտութեան մշտնջենաւոր խորոցն լինի լսողաց:  (65 / 9) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ գիշերոջն 

զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է 

ստութիւն:  (65 / 19) 

  Ընդ որ ճանապարհորդեալ Երակլէս յայնժամ, գրէ թէ եւ ի մատանւոյն  (65 / 33) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն 

խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն 

կատարելով նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 17) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի տղայութենէ նուիրեալ 

Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն  (66 / 25) 

  զուգել ամուսին եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն ցուցանել 

ժառանգաւոր, որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն 

զանբարգաւաճագոյնսն ի վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ 

շառագունանս:  (68 / 3) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 
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  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր 

ողբերգակ, որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի 

հոյլս քերթողական պարուցն:  (68 / 15) 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր կորուսանել, 

եւ զդստերսն հաւանեցուցեալ յաղագս հօրն զառամութեան, զի ոչ ունի ասէ արու 

զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ իշխանութիւն, «արդ, եթէ կամիք, 

բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ նորոգապէս ձեզ 

ցուցանել»:  (68 / 20;  68 / 23) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ համարձակէր 

զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ իշխել իբրու ի դուզնաքեայ 

ինչ մտաբերել գործ  (69 / 12) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, արդեօք 

պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն յարդարէր 

օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն անգամ 

տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 6) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ հաղորդին նմին 

իրաց:  (71 / 5) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 5) 

  իրօքս այսոքիւք. նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք 

հողածին կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն 

կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 4) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել, որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի 

բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան, ձեր 
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արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել գնալ, այլ 

արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 14;  73 / 16) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս բան, 

զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան, որում հետեւի եւ 

փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 22) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ այժմ զձեզ 

փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք, եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն 

կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 15) 

եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն, որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ (75 / 10) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըստ ասկղիպիդեայցն զբժշկութիւն, 

(76 / 24) 

100 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ պաղատանօք 

հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 29) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս, յայս ահագին 

ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ աստուստ ճողոպրել, այլ 

տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն վրիժուց:  (77 / 8;  77 / 8) 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան 

պարտական, որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ 

փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ, զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ 

գործոցն արժանի հատուցումն:  (77 / 13) 

վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով կատարել, 

առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 25) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ 

անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ 

եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 12) 

այլ իշխանացդ, որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  (79 / 6) 
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որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց, եւ օրինակ իմն ի 

մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 18) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն ձգեալ 

ժամանակաւ, եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ 

վարակեալ դրժանօք գլուխ չար. աւասիկ որ ի ձերս ըմբռնեալ ատեան ձգեցաւ, ո՜վ 

արք դատաւորք:  (79 / 23) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի մէջ, 

յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս. որ եւ առաւել իսկ բազում էր 

վարժեալ կրթութեմբ, զճարտասանացն ոգեմ արհեստ ի մանկութենէ, եւ յաղագս 

յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս 

հմտացեալ գիտութեան:  (80 / 32;  80 / 33) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ առաջին 

յաստուածայինն ի վերուստ թգնել զօրութենէ՝ նախախնամական հասանելով նորա 

շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 3) 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, որ ի 

գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս լիցի 

ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի 

տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 10;  82 / 11) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, որպէս 

ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց աղարտ 

վարել ձեռանէ:  (82 / 16) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ կենցաղոյս 

ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի բաց 

կորուսանել:  (82 / 19) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու սպանանել գոյր 

զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր պարտիս:  (82 / 21) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 1) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած զմահուն 

  

հատանել  զատ, որ հաւակ այնքանեացն եղեալ աղունց, զնոյն եւ գործով կատարող, 

ընդ որ յառաջագոյնն անցաք բանիւ:  (84 / 6;  84 / 7) 
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եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն, այլ եւ յամենայն յոր ինչ 

մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս  (85 / 7) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն այնպիսին 

կարէ լինել արարիչ (85 / 27) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ այսոցիկ 

շարժել տարազարդութիւն (85 / 33) 

  Իբրու զայս ամենադժնեայ, որ անագան ի ձերս խոստովանեալ այժմ ձգեցաւ, բեմ, ո՜ 

խոհեսագոյնք դատաւորաց:  (86 / 5) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի մահացու զէնս. 

եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, այլ թողեալ 

զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք, 

աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման մարդկաւ 

ի բնակութիւն:  (86 / 9) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ 

դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս զհակառակն կրեսցէ 

մահու պատուհաս:  (86 / 28) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս վաղվաղակի 

զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն եղեւ պատճառ 

(87 / 4) 

եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք (87 / 13) 

ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 26) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի վրէժխնդրութիւն 

բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել կարասցէ 

բաղբաղանօք:  (89 / 30) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ առ 

նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 3) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 4) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ ուսուցանէ, 

յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս. որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ 

կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 8) 
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  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ կամ 

սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք գործ:  (90 / 25) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 28) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց արդ ուրեմն 

անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 34) 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան, որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին 

զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին 

պատուհաս:  (94 / 17) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն 

մասանց, որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր 

յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով 

Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 5;  96 / 9) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն, որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն (97 / 6) 

խափանելով յիսկզբանն նախ զգոռոզ թագաւորին հրամանս, որ կատաղեալ 

զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն աներեւութաբար՝ 

հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, (97 / 28) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ իբր ի 

վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից,  (97 / 34) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 11;  100 / 13) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն անպարտելի 

քաջարութեամբ, որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած, 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 22) 
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  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան 

նորին  (100 / 25;  100 / 27) 

  Եւ ապա թող զայսոսիկ, ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ 

իշխանութիւն. եւ կամ ընդ նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն 

ասացելումն, որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն 

եւ եթ բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ (101 / 21) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ, որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 18) 

  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ (102 / 22) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 24) 

  Իսկ արդ որ այնպէս յիսկզբանցն մինչեւ ի կատարածն զյաղթանակն էառ 

գովութեան եւ ինքն ըստ ինքեան ի կարի յոյժ հրաշափառագունիցն գտաւ 

աւարտեալ առաքինութեանցն մասամբք, իմաստասիրութեամբք եւ 

ողջախոհութեամբք, արութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ անթիւք այլովքն 

համանման բարեօք՝ հոգկոյ եւ մարմնոյ գեղեցկութեամբ:  (103 / 4) 

«Մովսէս զամենայն ինչ որ մարգարէացեալն գրեաց, յաղագս իմ էր եւ յաղագս 

իմոյ գալստեանն, մարմնանալոյն միանգամայն եւ հայրենի ծոցոյն 

ճանապարհորդելոյն յաշխարհ»:  (103 / 16) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ գոյացան 

տեսակք (103 / 20) 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 29) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ պիտանացու 

ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ ի բոլոր 

գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ 

բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 32) 
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  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի բոլոր 

ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 10) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն, որ ոչ միայն 

ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք շահից լեալ 

պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ 

սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան կողման:  (107 / 25) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ երկուց 

ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն (108 / 1) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ կատարելապէս 

զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ հաւասարութեամբ եւս 

խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ, զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ 

արժանեացն իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 4) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամս շնորհեաց 

պարգեւ (108 / 9) 

  որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս, որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք (109 / 22) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս մատակարարէ 

յաշխարհ, սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի, իբրեւ 

յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն 

գարնանային ժամանակին:  (109 / 27) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, զերկասիրութիւնն 

պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց 

երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 18) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ 

ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային 

ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 26;  111 / 27) 
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  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն   (112 / 16) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ եւ 

բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին, զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ 

ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ զուգահաւասար երեւեսցի բերովք 

բախտից:  (112 / 20;  112 / 24) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն շնորհէ, 

զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն հասկահասութիւնս սերմանց 

եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 1) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 25) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 4) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս արգելեալն 

մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ զհակառակորդացն մերժելով 

գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 19) 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն նշանակէր 

պատերազմի:  (114 / 32) 

   որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ անցնիւր 

դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս յօրինելով 

խնդիր:  (115 / 11) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ պարապին 

մանկունք (115 / 15) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս ցուցանեն 

արիաբար վարժեալս:  (115 / 25) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ յանձինս 

(115 / 29) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել հանդէս, 

յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ 

դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն 

վստահացեալք ապա յիւրեանցն կարողութիւն (116 / 6;  116 / 7) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 4) 
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  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան, եւ 

հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ այլ եւս ինչ 

աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին ձեռաց:  (117 / 19) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել 

բանիւ, որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 34;  118 / 2) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր,զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով: (118 / 16) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. (118 / 20) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 24) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ (120 / 13) 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ յիւրաքանչիւրոց 

ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան, որ է արդարեւ 

առաքինութիւն. (120 / 31) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց, որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ 

իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ  (120 / 34) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 14) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22)200 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել լեղի:  (122 / 11) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, (122 / 13) 

  սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ, որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց 

եւեթ լինելով զիւրն բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 
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  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի 

հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 31) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 19) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 16) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի չարութեանցն 

հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ 

պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ առաջարկեալս ապագովելի 

այր:  (125 / 4) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի տարաշխարհիկն 

անցանել երկիր(125 / 14) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն(125 / 25) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական ինչ 

կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ 

(126 / 6) 

  մինչ զի եւ զիւրն ոչ ճանաչել բարեսեացս յառաջ՝ նախահոգակն ծնողի, որ սմա 

մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ 

վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 6) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան, զայնորիկ, որ զնա երբեմն 

յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից եւ 

առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով 

անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն եւ այնպէս օցտէր 

լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 16) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացցէ, որ առանց 

միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ վայրենացեալ բարուք 

(127 / 27) 
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  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ (128 / 25) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց եթէ միով 

մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ, որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ 

յերկնագնացն եղեւ պողոտայէ:  (129 / 8) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ չարեաց, 

միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. (129 / 19) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 2) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք եւ 

կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, (130 / 8) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ (130 / 16) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր 

բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ զօրէն 

ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս որովայնամոլ 

շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար 

տանջանօք, որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 30) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն, որ յանկարծակի ըմպահկելով 

դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ 

ստամբակութիւն:  (132 / 6) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն, որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ 

թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 9) 

  եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ իւրումն ստացողի, որ գրեթէ խլացեալ 

ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման (132 / 25) 
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  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա (133 / 14) 

զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն 

կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 21) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն ընդհանուր 

համբաւեալ, որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 22) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ  (134 / 29) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9) 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու, որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ 

պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի 

տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 16) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին ինչ 

իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ 

կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն 

մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս:  (136 / 29) 

  ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ պատկառեալ արդեօք կենդանեաց 

փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 4) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր 

աղագաւ, որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, 

տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս (137 / 20) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին պատշաճագոյն 

էր (137 / 29) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 
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վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ  (138 / 16) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն  (139 / 4;  139 / 6) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 16) 

  ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ 

մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց 

զանազան նիւթոց, որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս, զգածեալս 

չքաւորութեամբ:  (139 / 31) 

վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար 

անխառն ի լաւէն ճանաչի (140 / 14) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց, որ ընձեղին 

յերկրէ(141 / 14) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս չարութեան (141 / 25) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին վայրս 

երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս  (142 / 19) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս 

(143 / 12) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն 

բերս  (144 / 10) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի 

ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ 

զվերնայարկօքն պատին, որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին 

միտք, առ հասարակ կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ 

մոլորութիւնս ածեն:  (144 / 24;  144 / 29) 
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  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ բորբոքեալ 

ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 14) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ 

ճակաճանաց, որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ 

են զամօթալի ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ 

եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 2) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ հնագոյն սորա չարութեանս 

կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար սմա:  (146 / 17;  146 / 20) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

(146 / 31) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն 

ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս (147 / 11) 

  եւ հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն, 

ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, եւ 

ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 4) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն 

տենչմանց, որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ (151 / 2) 

զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի. 

զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 34) 

  Այլ որ բաղդատէ, պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել  (153 / 13) 

  մանաւանդ որ եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական 

լուսաւորութեանն յարդարեցաւ:  (157 / 10) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  եւ կամ թէ զբարեգութ ամենեցունց արարիչն, որ անծածուկ յայտնութեամբ 

զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել խոստանայր:  (158 / 11) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 30) 
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որ զի ըստ կամաց առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 12) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (162 / 31) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ յայսմ 

երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

 այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ աւարառումն բռնմամբք 

զնոցին մեծութիւնս, որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ 

յաւէտ  (163 / 15) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին  (163 / 33) 

  երկուք այսոքիկ են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով 

աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝   (164 / 20) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց  (164 / 22) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 20) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ բազմախումբ 

մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր 

յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ 

սա:  (168 / 3) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց եւ օժանդակք՝ եւ 

մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն (168 / 30) 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք 

սփոփելով ի խորշ են յոլորտս եւ յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 9) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 19) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ խստաշունչ 

օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ  (179 / 18) 
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  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ 

պտղոյ, որ նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է 

յիմաստիցն ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 17) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 24) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 20) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին եւս 

անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր 

զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 34;  186 / 34) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ 

զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի 

սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս (187 / 11) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, թէ 

ոչ որ զի որպէս թուիս, պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն, որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի 

երերեալ յածցի (187 / 33;  188 / 1) 

  Եւ զի գլուխ այս է ապաքէն, որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի 

ծառայութիւն, (188 / 27) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից, որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով 

զրպարտեալ կամ (189 / 11) 

  բայց այնքան միայն, որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ 

արեւ:  (189 / 19) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն բերկրութիւնս 

ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն, որ հանապազ ըստ առաքինութեանն 

զբարեզարդութեան փոխանորդէր փառս:  (189 / 34) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 3) 
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  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ 

կերպարանս, որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս (190 / 34) 

  եւ կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց, որ երբեմն այսքան 

բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ երկաքանչիւրոցն կայր 

բանակաց (191 / 24) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 2) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ ճշմարտապէս 

գործ աստուածային սքանչելեաց, որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ 

փայլատակումն ճառագայթից ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն 

տեսանելեացս  (193 / 3) 

  Ընդ որորյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն գովութիւն 

Աստուծոյ, որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 12) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս լուսաւորութիւն եւ 

ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ թարշամեցուցանէ զզօրութիւն 

բնութեանս (194 / 24)300 

  բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես 

բռնաւորագունի:  (195 / 17) 

ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ 

լսելի լինել (195 / 28) 

  համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ 

ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի 

ծովուն:  (196 / 14) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս (197 / 4) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս (198 / 11) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ 
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ակնկալութեամբ աւետեաց, որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն 

գոյացութեան ընդ ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս, որ միայն ոչ եմ 

անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 21;  199 / 22) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի նախէիցն 

եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 16) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն (202 / 20) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած 

ծովուն, որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի նոսին 

անցեալ ցուցանէր:  (205 / 15) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս 

եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն  (205 / 29) 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 22) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ բանակ. 

(209 / 18) 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն (210 / 11) 

քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն, որ համառօտաբար բանիւ յայտնի զնորայն կացուցանէ 

զյեղանակս իրին ըստ ամենայն ներգործութեան մասանցն:  (211 / 5) 

  Բայց նշանագիրն, որ նշանակէր յանուանէ, էր ոչ միայն զմադիանացւոցն 

ահագին զօրուց, այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց ազգաց 

յօգնականութիւն:  (211 / 17) 
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  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 5) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն, որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն 

ի տեղւոջ սատակէին  (213 / 1) 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ գեղեցիկ 

յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական եւ հետեւակ 

զօրութեանն:  (214 / 4) 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք (214 / 6) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ ցանկալի 

տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել պարծանս 

շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան 

զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 29;  218 / 31) 

լցեալ գրեթէ բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի, որ իբրու մեծ 

իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ շինուած:  (219 / 20) 

  ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ 

արարչին՝ որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ ինչս 

(219 / 27) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի 

գեղեցկութիւն, որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ (220 / 7) 

  Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 12;  220 / 13) 

ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի քաղաքն մտանէին տանել ի 

ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ 

արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք 

ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն 

բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 27) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 3) 
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  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն կազմուածով 

քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 22) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն. եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ 

բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան 

եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 13) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ այլոցն 

եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ բազմապատիկ 

կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն,  (225 / 9;  225 / 11) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից ուրախութեան, 

քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս գովելոյ իրիս 

կատարի:  (225 / 28) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ անբերութեանն, 

նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք տարաժամք226 / 14) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի պատճառացն 

բաղբաղելով:  (227 / 12) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք, որ ի 

նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց բազմաջան 

տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 29) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն (228 / 19) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս (229 / 4) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ, 

քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց, որ զքաղաքացն զանազան 

յարմարակարգութիւնսն գովեն (229 / 19) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, (230 / 4) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ (230 / 31) 
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  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան, բիւրապատիկ 

բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի 

վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 5) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ արուորագոյն 

քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 17) 

նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ, որ միշտ 

ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն ամենայնիւ զետեղ 

պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ եւ 

տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ 

բանական եւ գործնական արուեստիւք, որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ 

պայծառացեալ զարդարի:  (232 / 1;  232 / 5) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 14) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ օգտակար 

միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի գովելեացն է եւ 

մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 16) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց առնի 

եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, եւ ածեալ յիրաւացւոջն հաստատէ 

կանոնի:  (232 / 30) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ (233 / 8) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի 

պէտս կենաց, (233 / 19) 

թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին 

դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 15) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս ծանուցանէ, 

ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի ներկայումս 

զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն (234 / 23) 
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  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ զանսովորս՝ 

սովորականս (235 / 22) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի մահուանն 

եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս մարդկան»:  (235 / 32) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց հակառակաց 

ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին 

հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս (236 / 25) 

  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն, եւ 

զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ զոմանս՝ 

ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցանէ, որո՞վ իւիք ոք 

կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել 

բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 14;  237 / 17) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ սիրել եւ 

գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս 

կենցաղոյս:  (238 / 12) 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս 

ունիմ բնակութիւն գարրելի 

տեսութեամբ    (241 / 10)                                                                                                           

                                                                          

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 9) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 10) 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս, որ գործով 

արիութեան զհանդէս գեղեցիկն իրի կատարեն:  (243 / 11) 



3501 
 

  ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս բնութիւն առ ի 

յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս տարածի ի 

տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 16) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ կատարիս յիս (243 / 29) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 3) 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ ոչ 

զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր 

փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս, որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ 

որոգայթից թշնամեաց, որ դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն 

զզարամանազանեալն համբակ:  (245 / 21;  245 / 22) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. չէր 

ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24;  246 / 24) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի վեհագոյն 

վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ իցէ գեղաղէշ 

ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ զթագից 

աստիճան:  (248 / 8) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ երանգօքն 

պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի 

հասարակացն:  (248 / 20) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ նուիրէին 

նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական ճոխութեան:  (248 / 22)  83 

  

Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն լաւագոյն 

նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառմ՝ այլ եւ զբարւոքն առաւել 

կելոյ:  (32 / 2;  32 / 4) 
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  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ (36 / 20) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ 

հռչակելիք  (38 / 18) 

  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ արդարեւ վայելեալք 

մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ բնութիւն:  (42 / 6) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա գովել եւ ընդունել է հանդերձ զարմանալով 

զառլցեալն իմաստասիրութեամբ Թէանով, (43 / 4) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ մեծարել 

զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս (46 / 33) 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք լինելով 

ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, մինչ զի ի 

վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին լինել 

քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 12) 

  որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ  (51 / 27) 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ կատակերգակիս 

Մենանդրի, ո՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 14) 

  որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն ամենեւին զներբողականն բան  (57 / 16) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 17) 
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  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ 

ամուսնութեամբ, որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի 

յորդութիւն:  (64 / 3) 

որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ 

յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 10) 

  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի նորայն որոշել 

լսելութենէ:  (65 / 11) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա (69 / 19) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ կազմեաց 

որոգայթ (72 / 31) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց եւ 

ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի յերկակ 

հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն թագաւորէ 

Աստուծոյ:  (75 / 20) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն հայթայթեսցէ 

հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից զպտուղ, 

ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի  (76 / 7) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ պաղատանօք 

հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 24) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի հմուտ 

ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 28) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 30) 
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  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով ի 

ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել կաճառ՝ ի 

վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 27) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ,  (85 / 9) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Բա յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ յոգոց 

ելանեն:  (88 / 32) 

  վասն որոյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղանչական անձնէ (89 / 12)     

Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա գոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ (92 / 23) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ մեծանձնութիւն 

հասակի, առանձնացեալ ի բարձրաբերձացն աճեցման  (105 / 7) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս մատակարարէ 

յաշխարհ, սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի, իբրեւ 

յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել զզուգաւորութիւն 

գարնանային ժամանակին:  (109 / 27) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւ զնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցան (110 / 28) 

որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց 

երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 19) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 21) 
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  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք (130 / 21) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 4) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 5) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ (134 / 6) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս (135 / 31) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 18) 

  որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ ստացուածի (140 / 19) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեա (142 / 4) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել  (143 / 6) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, եւ 

պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն հարուած:  (143 / 29) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ զպատերազմող 

կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի(147 / 27) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն 

(148 / 34) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս ամենավիշտ 

աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ արեւակէզ 

առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ զմոյնսն ի տմունութիւն 

փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի 

տգեղութիւն:  (149 / 24) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց ատեցողք 

ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 
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  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ զանկարգ ստահակութիւնս 

յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 16) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն  (157 / 12) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով դաստիարակեաց 

ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի 

հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 1) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն, որ զի ըստ կամաց 

առաջարկեալն աջողեսցի:  (161 / 11) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն նաւահանգստեան քարոզին 

ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի հանդարտութեան ի յուզմանէ 

ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 25) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 29) 

  Յետ որոյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 20) 

Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր (180 / 3) 

Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 
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  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի ձեռն 

նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 8) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր 

կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 9) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

  Ընդ որոյ խափանմանս այժմ յիրաւի հատուցից յառաջիկայսն ինէն գովութիւն 

Աստուծոյ, որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 11) 

որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ միահամուռ 

բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին նահատակութեանն հանդէս 

(202 / 2) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութեն  (203 / 17) 

  յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն  (204 / 2) 

յաղագս որոյ մտաբերէինն հետամուտք լինել (207 / 10) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 29) 

  Իսկ գործեսցես զնա առաջին՝ նախաշաւղաւն, որ է գովութիւն իրին այնորիկ, 

յաղագս որոյ ենթադրութիւն է:  (222 / 4) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն եւ 

յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք (226 / 3) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս խենեշութեանն 

համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր երկասիրութեանն 

վաստակս  (228 / 7) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 26) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին հոգ 

տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 
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զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (229 / 32) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց այսոցիկ 

կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ տաժանման 

մարմնոյ, եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 25) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս (237 / 7) 

  յետ որոյ եւ յաջակողմանն արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 34) 

  սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի 

առ ի վանումն թշնամեաց  (243 / 8) 

սակս որոյ մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ (243 / 30) 

  սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով 

սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 6) 

  սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 

  սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես 

միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ առաջնակ բաստայեղց 

դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 29) 

  սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան, յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. 

չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից 

սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 17;  245 / 19) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս (246 / 8) 

  սակս որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն, որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 16) 

  որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն 

(39 / 13) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ ինչ, 

բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 1) 
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  Որում թէպէտ եւ բազում միջոցաւ դէպ զկնի եղեւ բոլորեցուն լինել, սակայն 

իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ 

առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 16)100 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար 

եւ որում փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, որոյ 

յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 2) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ 

վայելչանայր,  (64 / 25) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել յապահովանս 

եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք լի սատակումն 

(69 / 15) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 28) 

որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 24) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով կատարել, 

անջատելով  (73 / 35) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ (76 / 30) 

  որում ամենեքեան հմուտ են  (78 / 20) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 2) 

  որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս (83 / 8) 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս 

եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 25) 

  Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 9) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ 

ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի 

բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 14) 
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  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի զդա 

ի բաց կորուսանել:  (92 / 6) 

որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ (92 / 12) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ մերձակայ 

յաղագս երկիւղի ամանակիս  (93 / 9) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 22) 

  որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 2) 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի նմին 

եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան, ոյց 

պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ յայտնեսցի 

գովութեանց:  (103 / 26) 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ 

զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս 

կալուածոց:  (104 / 14) 

  որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս (107 / 33) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ (119 / 3) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ զքաջայայտ 

սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն (125 / 8) 

  որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 17) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, (126 / 8) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան թէպէտ 

եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի ինչ եւ մեզ 

վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն բամբասանս 

դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել լսողաց:  (135 / 19) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին  (143 / 17)        

որում  ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք  (150 / 17) 
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  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհալից 

երկրի:  (154 / 23) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք 

որդեծնութիւն:  (187 / 29) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն, ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն 

զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով 

աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել 

բանակ:  (191 / 16) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից լինէի, 

բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 21) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն իսկ 

յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց  (202 / 11) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր 

ե  (207 / 25) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ այժմ 

առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ, զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս 

եդից լսողաց, որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 28) 

զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են 

բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 27) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր (35 / 18) 

զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 1) 

զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ բոլոր 

թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն նմանապէս եւ ի 

պարտութիւն:  (38 / 22) 

Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման զնորայն 

ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 
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   զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի (46 / 17) 

զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 21) 

զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ զբնաւ 

արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ զանբանս 

գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 30) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել (50 / 17) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Եւ յայտ՝ աստուստ ի միոյս նորա ճանաչի բազմացն ասացեալ 

խրատուցն՝ զոր ասէս, բայ. «Ոչ բոլորեցուն զնոյն առեալ է»:  (53 / 21) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն  (61 / 28) 

  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, անցեալ 

պարադիտեսցուք:  (63 / 14) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. (64 / 5) 

զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 27) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել յապահովանս 

եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք լի 

սատակումն, զոր ի թագաւորէն էր ընդունելոց:  (69 / 18) 

զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 14) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն (74 / 19) 

  զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն (74 / 26) 
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  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  զոր ոչ կարէ ուրանալ (77 / 1) 

  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն:  (78 / 12) 

զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 21) 

   զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս 

յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 1) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան աստիճան, 

եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ՝ 

անդէն եւ անդ դաւող մատնիչ (81 / 15) 

  զոր ի թագաւորացն կարգեալ եւ յիշխանաց. այլեւ ոչ յուրուք հրապուրանաց, 

ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (82 / 33;  83 / 3) 

  զոր ի ձերդ անաչառ զդա մատնեաց բեմ  (83 / 18) 

զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն 

տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

  զոր ի վաղնջուց նախահարցն իսկ է (84 / 23) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 15) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

  զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհանուր կենցաղոյս 

յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 17) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս (91 / 32) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն իսկ 

անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 28) 
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զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ 

կրթութենէ:  (93 / 10) 

  զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկան (94 / 9) 

  մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ 

զԱստուած, զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ 

ուղղութեան վարուց:  (97 / 11) 

զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ էին եբրայեցիքն յաչս 

եգիպտացւոցն (98 / 5) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 25) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 11) 

  զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական 

սովորութեան՝ զոր առ իսրայէղացիսն ունէին(99 / 19) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 26) 

  զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ անմահութեամբ 

զուարճացեալ:  (102 / 10) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, (102 / 26) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ կառոյց 

վայր (109 / 7) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ պատիւ 

պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 17) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ (110 / 1) 

զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի  (110 / 16) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն (110 / 26) 

  զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 9) 
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զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 6) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր թագաւորաց:  (115 / 4) 

  զոր եւ հոգեկիրքն ի ձեռն առին արքն  (115 / 10) 

զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 10) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ, զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի 

տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 23) 

  Զոր անգամ եւ յանբան կենդանիս անկար է այսպիսի ինչ գտանել 

ախմարութեան կուրութիւն:  (127 / 8) 

  զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն 

երկրորդելով ըստ յառաջասացն ձայնին (127 / 14) 

զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 28)200 

  զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ առ ի 

հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 31) 

մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար 

տեսութեամբ:  (138 / 11) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս(141 / 19) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն 

զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 2) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց (143 / 3) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ, զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ 

զօրէն դեղոյ, զոր ունին զօրութիւն, զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն 

եւ յայլ երիս մասունս վատթարութեան, ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս 

եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի 

չարախտականս ի սեւամաղձութենէն:  (144 / 17;  144 / 18;  144 / 19) 
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  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ բորբոքեալ 

ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 6) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 23) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 

սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ բազում 

չարեօք, զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն 

հաւասարութիւն:  (146 / 27;  146 / 28;  146 / 29) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար բերմամբ 

բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 8) 

  զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 22) 

  զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն 

գործով կահարել  (149 / 12) 

եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի 

շղթայս, զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 2;  150 / 3) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի ծերութիւն, 

այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ (151 / 19) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 26) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն 

գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 23) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն յապաղումն 

փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն բովանդակել:  (181 / 5) 
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  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 13) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր (190 / 2) 

զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն  (192 / 8) 

եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի 

մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ 

ձեւով:  (192 / 14) 

  Զոր եւ իմ ընկալեալ կոխեցից զանհնազանդութիւնն հլու հաւանութեամբ, 

(194 / 15) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին,  (196 / 23) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, զի զոր սակաւուցն առաջի 

քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի դաւանութեամբ շինեցից 

յաւելուած բարւոք յորդորման, ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր 

սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 1) 

  զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 2) 

  զոր ոչ ինձն էր հաւատացեալ նախախնամութեամբ լի երանութիւն՝ եթէ 

յերկնուստ եւ եթէ յերկրէ:  (198 / 9) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 23) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն (200 / 2) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող (204 / 3) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն (206 / 27) 

  զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր(210 / 15) 

  զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն 

նմանութիւն(211 / 8) 

  զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս եդից լսողաց, 

որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 30) 
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  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական 

բանիւ  (215 / 27) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 14) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր  (219 / 12) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 24) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն եւ 

բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 3) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 9) 

  զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց, 

զայս այժմ շամբշաբար յամբաստանութիւն բերեալ մատուցանես, զոր պարտ էիր 

բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր օգտակարագոյն եւ իրաւացի 

գործոց գործօնեայ:  (237 / 21;  237 / 24) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան (237 / 32) 

  զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ 

գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 27) 

  զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար 

փութով:  (243 / 26)54 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն (216 / 29) 

  զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 
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  զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն 

միաբանութիւնք (226 / 30) 

  յորմէ անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 26) 

յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, գոգցես 

պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 31) 

  յորմէ սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս (62 / 31) 

  յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 27) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ (80 / 23) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր մի 

ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (81 / 34) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք  (85 / 2) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի ըստ 

միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 5) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 27) 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, յորժամ 

զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 6) 

   յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 1) 

  յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս 

զայս:  (132 / 29) 
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յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն 

աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել 

բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 14) 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 21) 

  յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց գիջութեան, եւ անխուզ 

վաւաշոտութիւնք շռայլական ճակաճանութեանց:  (145 / 5) 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  յորմէ կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի 

յորդութիւն:  (162 / 7) 

յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ (192 / 12) 

  Եւ առաւել եւս հրաշալի այս, զի ոչ ի հակառակէն լուսոյ հարկանիմ 

անտեսութեամբ, այլ յորմէ արժանաւոր թերեւս լուսաւորագոյն եւս իմոց լինել 

երեսաց, այսու ի ներքս մտանէ աղջամղջին կորութեանս խաւար:  (193 / 8) 

յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել. արարից նախաշաւիղ վերստին 

ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ գթեցին, (196 / 34) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք (206 / 6) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն (210 / 22) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 20) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ մարդիկ 

(220 / 15) 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 12) 
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  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ առ 

ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 21) 

  որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս զինքն ցուցանէր 

բոլորեցունց:  (34 / 6) 

որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս (34 / 10) 

որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ 

զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 14) 

  որով եւ նովիմբ հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր 

տաճար  (46 / 28) 

  որով եւ ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս 

բարեբաստութեամբ:  (54 / 14) 

  մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ զաջողակ 

խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ 

սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 2) 

  նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին 

կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն 

կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 2) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 11) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք, որպէս եւ տեսանէք 

իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 20) 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի, 

եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն լիցի:  (79 / 2) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն  (85 / 3) 

  որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ մնասցէ աշխարհ:  (88 / 22) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ  (93 / 1) 

որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի կենդանութենէ:  (93 / 24) 
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  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 19) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն (117 / 17) 

  որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 23) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան 

զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 26) 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն 

իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 13) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան զինքն 

վարել եղբօրորդի. (157 / 20) 

  որով եւ յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 16) 

  որով յարդարեալ կատարին խառնմունք ճակատամարտիցն:  (161 / 1) 

որով կատարելապէս բարձրագլուխս իր մղեալ յարդարի:  (162 / 18) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 26) 

որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ ծնունդս (166 / 24) 

  որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան 

յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

  առ որով ի միոջէն երեւի զարմանս տեղեաց (170 / 17) 

  որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 30) 

  որով բովանդակ կատարեալ լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 

  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 26) 
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  Առ որով իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ 

ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, որպէս 

տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի վերայ ծայրիցն 

զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի անկռուելի 

օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 25)    

որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար իմն 

վայելիւք:  (186 / 16) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն, որ իբր նախակրթակ գոգցես 

մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ յաղագս անշարժ խաղաղականն 

կելոյ շնորհիւ:  (190 / 2) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն անուանել, 

սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք հաստատեցան 

եւ պահին:  (193 / 22) 

  որով ձեռնամուխ լինէի այնուհետեւ յաւարումն եկեղեցւոյ.  (193 / 36) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 4) 

  զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեա (222 / 19) 

  որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի հեշտալի 

վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 9) 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 24) 

  որով հանդիսացեալ մարդիկ յիւրաքանչիւրն արիանան, գործառնութիւնս եւ 

անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 26) 

  որով բժշկէ զիրս մարդկան,  (233 / 9) 

  որով եւ զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով 

յաստեղատունսն:  (234 / 18) 

  որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն. (236 / 2) 

  որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք անձն:  (239 / 4) 
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  որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս 

(241 / 30) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 21) 

  որով առանց ամօթոյ ի դասս արփիազարդ բանակացն եզախմբեցայ (242 / 32) 

  որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 14) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս անկողոպուտն 

պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի ծերութեանս 

անձին:  (246 / 10) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք (31 / 12) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, (34 / 32) 

  որք թէպէտ եւ երկայնագոյն ծախեսցեն ամանակ, այլ բթեցուցեալ եւս 

ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 13) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 15) 

   որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան 

նահատակութեամբ (39 / 9) 

  Իսկ եթէ որք դիւցազանցն նմանեալք, այսգունակ բոլոր ասացեալ 

բարութեամբք յօրանան առձեռնապատրաստ (39 / 26) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր (39 / 29) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ, եւ զըմբռնեալսն գէշ արկեալ 

ապականութեամբ ծախեն:  (40 / 5) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝  (42 / 9) 

որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան 

զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 25) 

  որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ  (45 / 26) 
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  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  որք թէպէտ եւ կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա 

այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ 

բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 13)100 

  որք յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ 

գտանին վերջացեալք:  (50 / 1) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց (52 / 22) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 25) 

  որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս (54 / 8) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին (55 / 21) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն մաքրագոյն 

տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 23) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 18) 

  որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին երեսաց,  (63 / 32) 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն (65 / 16) 

  որք իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ (69 / 30) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 6) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ 

ձեզ, որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 
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  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից  (80 / 4) 

  եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ 

յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 17) 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ արգասեօք 

հաւատարմային անձինք (80 / 19) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

որք ի դորայն յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 7) 

  որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 9) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն (89 / 21) 

որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն  (91 / 26) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ (92 / 32) 

որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա հայել (101 / 23) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբար երկասիրութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն կացուցանելոյ 

յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 23) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 22) 

որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 5) 

  որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն սորա եւ 

նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 13) 

  որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան 

երգս:  (113 / 13) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան իրն ունիցի, 

համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 2) 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան:  (116 / 24) 

  որք զայլոցն ապշոպեալ յափշտակեն ինչս:  (117 / 11) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց (117 / 12) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն (131 / 13) 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 16) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական (143 / 3) 

  որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն (143 / 9) 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս 

ածեն:  (144 / 28) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն (145 / 25) 

որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 15) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա  (146 / 22) 

  որք ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան  (147 / 5) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ, որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն 

դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան (150 / 10) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք, որք թէպէտ եւ պահեն 

զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք զգուաշացեալք, այլ զօրէն անասնոց 
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ակամայ բռնութեամբ արգելեալք գառագղանման նաւաւն եւ այլ եւս զանազան 

զբաղմամբք իբր անլոյծ կապանօք հարստեալք:  (150 / 18) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց  (151 / 10) 

որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 16) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. (151 / 26) 

  մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն (153 / 20) 

  որք յօժարամիտ կամօք ի սորայս արծարծել պատրաստականք (160 / 26) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

  եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս  (166 / 28) 

  եւ կամ որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ (172 / 21) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ դադարեսցեն 

ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ 

ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի 

զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 8) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան փարթասութիւնք 

մեծարգի տեղեացս  (173 / 13) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 3) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, այլ 

զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 28) 

որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս 

խոստովանին, (189 / 4) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու լինելով՝ 

յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն, մինչ զի ոչ միայն 

զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ մօտաւորք ի յամբոխելն 
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զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ 

գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի  (194 / 7) 

  որք չափին եզերբք, բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 31) 

որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք (206 / 33) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ 

սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 4) 

  որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան (218 / 25) 

որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի նկատեալն 

գային տեղի, յայնժամ խնդալիցք եղեալք՝ ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային 

զառաջնորդական աջոյ արա (219 / 24) 

  որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ մկանացն 

յորձանուտն ալեաց(219 / 32) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին լակեդմոնացիքն 

պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 13) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց հաւանեցելոցն. 

եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն յարուցանել 

զնա:  (233 / 16) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ եւ 

վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 3) 

որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք,  (234 / 8) 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս  (235 / 28) 

  որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 17) 

, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս բոլորիցն եդեալ 

բանաւորաց:  (31 / 22) 
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  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն 

բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 11) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ  (32 / 20) 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ 

գնալ ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 10) 

  ընդ որոց ի նմանէ ընդ այնր նախախնամականք մարդասիրութիւնք հանապազ 

եղանին բաշխեալ:  (34 / 27) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել զապագովութեանցն 

բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց ստեղծականն եւ 

առասպելաբանութիւնք:  (63 / 5) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել  (81 / 16) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 17) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 21) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն եւ 

յոգոց ելանեն:  (88 / 31) 

  որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի հակառակամարտիցն պահանջել 

վարձ  (101 / 3) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին  (105 / 9) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 8) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 15) 
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  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 19) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց 

պահեն հովանւոջ:  (115 / 32) 

  որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն (116 / 26) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան 

պահպանք:  (117 / 30) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց եւ 

զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 15) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ 

արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 28) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ (133 / 30) 

  որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս 

լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6) 

որոց դոյզն ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա (147 / 9) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս (148 / 27) 

  որոց յաղթեսցեն նաւաց, յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս 

զբազում անձինս (149 / 17)200 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք, բայց կամք եւ 

դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի կէտ:  (159 / 16) 

  Որոց եւ իւրաքանչիւր արժանաւոր դադարումն մատուցանէ զբարօրութեամբն 

բերկրանս եւ զխաղաղական բնակութիւն:  (164 / 4) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն (166 / 32) 

  եւ որոց ոչ գոյ բաւ  (167 / 25) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական 

քարանցն լինի:  (167 / 30) 
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  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի բոլորաբուխն վայելել 

ժողովման, (168 / 26) 

  Որոց յիրաւի ապա ըստ ամենիմաստ գոյութեան հատուցաք (169 / 1) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս 

ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (173 / 26) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, 

այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն յայտնեսցի փոքր ինչ 

զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս իաւորութիւն:  (179 / 10) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

(206 / 1) 

  որոց առաջնորդեալ հաւէր արանցն՝ մեծն մարգարէս Մովսէս, եւ կանանցն՝ 

նորին համարիւն նուագերգողն Մարիամ:  (208 / 13) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց (213 / 22) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ տեսի 

տեղի ինչ արգաւանդահող   (216 / 15) 

  որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ 

բովանդակութիւն:  (223 / 9) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի (223 / 10) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ 

պատուականագոյնք  (235 / 18) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն 

առնուլ ձիրս:  (248 / 15) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն (38 / 24) 



3533 
 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն, զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն 

իջուցանել, թէ է 

 իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար, (80 / 13) 

  զորս իբր առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն 

բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր 

(98 / 33) 

զորս կատարեաց, եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ 

լինել:  (102 / 29) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, (110 / 25) 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն օգուտս 

ցուցանէ:  (111 / 3) 

  զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս (113 / 1) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան (128 / 19) 

  զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 8) 

  Իսկ զորս ի բանական աստիճանէն յանասնոց իջուցանէ նմանութիւն (145 / 1) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն  (145 / 10) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս, զորս կարեն որպէս եւ յառաջագոյն 

ասացաւ:  (151 / 11) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս (164 / 27) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն  զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (170 / 34) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի (178 / 26) 
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  զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, արդէն 

զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 1) 

  զորս եւ դիւրինն էր ճանաչել եւ զնոսա ի շարագրութենէն բանիցն ասացեալ 

զեգիպտացւոցն գոռոզէն եւ զնորին մարտակցաց:  (205 / 31) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ ըստ 

հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 33) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան (231 / 15) 

  եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց (233 / 1) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 9) 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ զվերելակին 

տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 4) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 4) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 

  Յորոց գերազանցեալ իմն զամենեքումբք խոհականագոյն իմաստիւք այժմ 

միայն Բիաս ճանաչի իմաստակ:  (49 / 10) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ 

ծայրս  (132 / 27) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ կամեսցի 

իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք 

զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն հաւաստութիւն:  (138 / 23) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ եթէ 

եւս չարագոյն:  (141 / 18) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 33) 
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  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք  (173 / 23) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանին, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 14) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային (214 / 24) 

   յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ գործական 

արհեստից  (230 / 14) 

յորոց մախանօք բանսարկուին գտայ արտակացեալ, յետ որոյ եւ յաջակողմանն 

արժանաւորեցայց դասուն կայանի:  (242 / 33) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս 

բերկրեալք,  (32 / 14) 

  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն անդրէն 

փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (87 / 34) 

որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 31) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 

  որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 22) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 30) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին (144 / 9) 
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  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 9) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր, քանզի ոչ 

ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս բազմաջան 

հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 15) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդ 

(216 / 24) 

  որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 20) 

  եւ այլովն ամենայնիւ վարին արուեստիւք, որովք զարդարի կենցաղս (236 / 22) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով աշխատեսցին ջանիւ, 

սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման  (36 / 14) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 27) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, բնաւորեցաւ 

եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ կործանել 

զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 1) 

  յոր աչք ամենեցուն յառեալ հայէին (67 / 2) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս (85 / 8) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս, նոյնգունակ եւ 

զմտաց ընկալաւ մասնաւորեալ շնորհ եւ յայտ աստուստ ճշմարիտ ասացեալս, 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն 

կատարելով:  (121 / 30) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու անհուն 

լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, հաստատ 

գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց (200 / 3) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի տեսանելն զայսքանս 

նորահրաշ զարմանագործութիւն (208 / 18) 
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  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս  (219 / 5) 

   բայց եւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ 

իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն ածէ մանկունս (234 / 13) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, (236 / 26) 

  Զորոյ եւ մեզ մի ըստ եզոջէ զբոլոր նորա շարալծեալ յոլովութիւն խրատուցն 

յաւէտ ահա երկայնագոյն է անցանել բանիւ:  (45 / 17) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս արդէն 

զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք (49 / 18) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս 

սգոյ թափառանաց (78 / 10) 

  զորոյ բոլորեցուն արարիչն Աստուած յայտնի ծանօթութեամբ եւ անսուտ բանիւ 

զնոցայն հռչակեցուցանէ առաքինութիւնս պատուականագոյն 

անուանակոչութեամբ:  (97 / 7) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 12) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ 

(117 / 33) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ (119 / 23) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ ըստ 

արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ մասանց:  (147 / 29) 

  զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ (240 / 11) 

  զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 15) 
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  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին 

սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն եղիցի, զորոց կամեցան զփորձ առնուլ 

(207 / 7) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ  (209 / 21) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ զստէպ 

այսր անդր զշութափել մշակին  (218 / 6) 

Յորոյ միջոյ հաւեալ յաջողակութեամբ ի գերազանցեալն ամբարձաւ աստիճան՝ 

զՄենադրոս ասեմ զգլուխ կատակերգակացն:  (53 / 14)300 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք (105 / 27) 

յորում այսքանեօք ուռճացեալ (83 / 13) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ այսինքն 

յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ բարեբախտիկն 

վայրս:  (96 / 27) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 26) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 4) 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս (137 / 12) 

   յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն  (143 / 24) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն  (179 / 14) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին եւս 

անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր 

զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 33) 

  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան (188 / 23) 
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յորում եւ յիս իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն 

երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան 

բարեփառութիւնք:  (189 / 29) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ դալարեացն 

երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք (200 / 10) 

   յորում յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք  (202 / 15) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած 

ծովուն  (205 / 12) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս առաւել 

քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 2) 

  յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր ամրութեան, 

զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 14) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք (224 / 31) 

  յորում յաւետացեալ գոհութեամբ զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս  (247 / 16) 

Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ կայ ի 

մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս.  (80 / 31) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք 

եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 17) 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի 

եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 29) 
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  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, որ 

են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 1) 

առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 29) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի (159 / 19) 

  ընդ որս հիանալ գոլ եւ զարմանալ ընդ այս  (188 / 31) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք   (207 / 17) 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 10) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 20) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 12) 

  այլ գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 

վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, եւ 

ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 30) 

  յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 13) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 17) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 5) 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 2) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ ըստ 

հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29) 
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  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից (215 / 19)41 

  

Ո՞Ր /հարց. դեր./        - 14 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 28) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել (92 / 3) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս  (241 / 17) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից իմոյ 

վիրառնութեանս:  (242 / 14) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ 

եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 24) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց (200 / 10) 

եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա  (237 / 17) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ (89 / 14) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ արարից 

(198 / 25) 

«զո՞րս արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 
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  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ խառն 

է:  (30 / 22) 

  

  

  

ՈՐԱԿԱՅԵՂՑ      - 1 

  եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, 

եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 26) 

  

ՈՐԱԿՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ 

երկդիմի որակութեամբ խառնակեալ (141 / 25) 

  

ՈՐԲ      - 3 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել 

ծնողացն, որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի 

համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 11) 

  այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց 

կոտորելով զժառանգս  (78 / 10) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 4) 

  

ՈՐԳՈՆ            - 1 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն 

եւեթ, որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 32) 



3543 
 

  

ՈՐԳՈՎՆ           - 3 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս, զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ 

եղբարս, արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն (191 / 17) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի զմիմեանս 

քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն. եւ որք ի յառաջն ելանէին 

ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն 

հանէին յաջորդս   (206 / 34) 

  

ՈՐԳՈՒՆԱԿ       - 1 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն որ 

առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (89 / 32) 

  

ՈՐԴԵԲԱՐ            - 1 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 10) 

  

ՈՐԴԵԳԻՐ        - 1 

  բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  

ՈՐԴԵԾՆՈՒԹԻՒՆ, ՈՐԴԷԾՆՈՒԹԻՒՆ           - 5 

  եւ զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի 

խառնս որդեծնութեան յորդորել:  (110 / 22) 
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եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի 

պէտս որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի 

հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի 

պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ (157 / 5) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ եւ հեծութեան 

ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 30) 

  բնաւորեցաւ զօրաւորս գործել եւ կարշնեղս եւ բաւականս յորդեծնութիւն եւ 

երագունս առ ի կատարել զզանազան արհեստից գործս:  (110 / 31) 

  

ՈՐԴԻ  - 11 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ զԱւգէ 

կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 6) 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի դստերն փարաւոնի 

(98 / 23) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն ուղիղ գնալ 

ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 9) 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս (67 / 14) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս(183 / 11) 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ զԱրտեմիս 

զիւր որդիսն (61 / 11) 

  մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն 

պարապէր բանի անսխալ կարծեօք:  (100 / 17) 
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  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի բազմամեայ 

տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս  (183 / 11) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 10) 

  

ՈՐԹ     - 5 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ եթէ 

եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն կամ 

զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ 

զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 11) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 7) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 18) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10) 

  

ՈՐԻՇ - 1 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 24) 

  

ՈՐԿՈՐԱԺԵՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 23) 
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ՈՐԿՈՐԱՄՈԼ    - 2 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց:  (143 / 3) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս  (146 / 1) 

  

ՈՐԿՈՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ           - 3 

   զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 7) 

իբր ճանապարհաւ ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 4) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, 

անյագ յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 32) 

  

ՈՐԿՈՐՍՏՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն (145 / 25) 

  

ՈՐՈԳԱՅԹ        - 6 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ  (72 / 32) 

  եւ զմի եւ զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 19) 

  Զի մի զանխլացեալ այսպիսւոյս լիցի դժնդակութիւն՝ իբր աներեւոյթ որոգայթ ի 

կործանումն միշտ ըմբռնելոցն մատչելով (135 / 24) 

  մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն 

հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ 

զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ (56 / 21) 

  որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց  (245 / 22) 
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  վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց 

երկրաւոր որոգայթք յարձակին (156 / 27) 

  

ՈՐՈԳԱՅԹԱԴԻՐ           - 1 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի վեր 

քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն 

(240 / 6) 

  

ՈՐՈՇԵԱԼ         - 9 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք (71 / 20) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց  (94 / 12) 

  իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 18) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան (104 / 6) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն  (116 / 2) 

  այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի 

բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ 

երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 7) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի գոյութենէ 

աշխարհիս  (135 / 31) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս  (138 / 33) 

  

ՈՐՈՇԵԼ          - 6 
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  Յաղագս որոյ անօգուտ համարելով՝ արժան է զանարդարակ շարագրութիւնս 

եւ ոչ միայն հրաժարել ի կրթելոյ, այլ եւ մեծ միջոցաւ ի բաց ի 

նորայն որոշել լսելութենէ:  (65 / 13) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ դատել 

եւ որոշել, (197 / 22) 

  զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 10) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 7) 

եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն 

լինել մտահաճոյ (230 / 23) 

  

ՈՐՈՇԵՄ          - 1 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց,  (120 / 15) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 1) 

  

ՈՐՈՇԻՄ       - 4 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ  (174 / 21) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 10) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել  (223 / 7) 
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  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ    - 4 

  որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 12) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշումն. միոյս՝ ի ճաշ ասպարիսել 

պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի յարդարեալսն համայն 

ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12) 

Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 12) 

  

ՈՐՈՎԱՅՆ         - 1 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 11) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ (144 / 23) 

եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 2) 

  

ՈՐՈՎԱՅՆԱՄՈԼ           - 1 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ զօրէն 

ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ 

դարմանս որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 21) 
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ՈՐՈՎԱՅՆԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, եւ 

համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ (83 / 13) 

  

ՈՐ ՈՔ – տե՝ս ՈՐ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ՈՐՉԱՓ  - 20 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. 

Պիթագորաս «ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ 

ծածկեցաւ. այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 15) 

  Որչափ մեծն ի նոսա Դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք (31 / 21) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան (73 / 16) 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն մարդիկ 

խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 4) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 2) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 8) 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ իւրաքանչիւրն 

զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 21) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի կարգաւ 

մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի գովութիւնս 

երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

  եւ ոչ արեգակն քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան 

զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 20) 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի նոցա, 

այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք  (116 / 21) 
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  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն, եւ թէ զբովանդակն ոչ զօրեսցուք 

ասել, այլ որչափ մեզն թողանի, վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ 

զամբաստանութեանս մի ըստ միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 22) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն եգիտ 

բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ կամեսցի 

իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք 

զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն հաւաստութիւն:  (138 / 22) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ աւետարանի, 

եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս արմաւենին» 

եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 4) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 12) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին եւեթ 

ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 1) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ  (213 / 30) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 3) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս լաւագոյն 

շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 10) 

  

ՈՐՉԱՓ ԵՒՍ  - տե՛ս ՈՐՉԱՓ գլխաբառի տակ ընդգծված են 

  

ՈՐՊԷՍ,  ՈՐՊԵՍ -  174 
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 Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 24) 

որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ 

անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 24) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց  (33 / 3) 

  որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն թողուցուն 

հանապազ:  (38 / 6) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել, եւ մանաւանդ իմաստասիրագոյն եւս եւ 

անմախասէր դիտաւորութեամբ, ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ 

գերազանցեալ ահա գեր զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարկայինս ազգէ արութեամբ՝ 

միայն Լակոնականս անցեալ գտցի ազն:  (38 / 13) 

  որպէս օրէնս իմն գոգցես բնականս զայս դնելով, հրաման տային զպարիսպն ի 

միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ ամրանալ ընդ յաղթականն 

նոցինքաջութեամբքն. եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի 

բարութեան. որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ 

լինելով արութիւնս:  (38 / 26;  39 / 1) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել ազգ, որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ 

հռչակելի:  (40 / 15) 

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն քունեալ»:  (44 / 5) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 6) 

  որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն հրկիզութեամբ 

սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն (48 / 22) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք 

աստուածային, որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 14) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբեր (51 / 9) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 17) 
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  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել զյանկարծօրէն 

մահսն. (61 / 13) 

Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, 

առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն ընկալցի 

մրցանակ:  (63 / 8)            

Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 26) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 30) 

  Եւ զի այս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 13) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս մոլեկանի ումեք 

ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 26) 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց  (73 / 27) 

  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց 

բանիցս բեղունս:  (76 / 20) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, (76 / 25) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, (77 / 17) 

  որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս (80 / 5) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք 

(81 / 21) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի 

մերս, որպէս ասացաւ (82 / 16) 

  որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց 

եւս, որպէս ինձ թուի, (83 / 9) 
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  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց իջուցեալ 

վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ  (83 / 22) 

որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 30) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 13) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի 

զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ վայրագութիւնս (87 / 14) 

  եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ 

պատրուակ, որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ 

վարագոյր  (87 / 33) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն թողլով տեղիս 

(88 / 2) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք (88 / 30) 

  վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն ի 

գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 5) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել կամեցաւ 

բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 18;  92 / 21) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր դրացեաց 

եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ  (92 / 31) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան հասակիդ 

հայիցիք, եւ որպէս թէ ի հասարակաց արգահատելով մարդկային բնութիւն:  (93 / 5) 
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  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն կամ 

զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ 

զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ 

զորթ:  (95 / 6;  95 / 7;  95 / 8;  95 / 9;  95 / 10;  95 / 10) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 33) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 

եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի 

հմտութիւն, որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 29) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ (100 / 30) 

  զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ 

խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (102 / 1) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն հայցեալ 

պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ 

ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 28) 

  Եւ համայն ամենայն ասացեալքս նշանակիչք են 

ողջախոհութեան, որպէս դատարկութիւն բղջախոհութեան:  (111 / 24) 

  Իսկ զհաւանելն Աստուծոյ՝ ո՞ ոչ գիտէ յաւէտ ողջախոհութեան 

գործ, որպէս բղջախոհութեան՝ զչհաւանելն:  (111 / 31) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 2) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն աճեցեալ 

շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ բառացի:  (122 / 23) 
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  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, 

ժամանակս՝ որպէս զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան 

կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 4;  124 / 4;  124 / 5;  124 / 5;  124 / 6;  124 / 7) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, ի 

վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար, եւ ապա 

զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն (124 / 8) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն 

տարցի մրցանակ. որպէս եւ առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 7) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 

  այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 7) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն, որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց 

զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց 

տեսիլ:  (126 / 20) 

  զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 27) 

ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 8) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ տգիտանան 

զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի դառնութենէ՝ զմեղուն 

քաղցրութիւն:  (130 / 18) 

որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, որպէս գովելին 

եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 26) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 7) 

եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ 

իրաւանցն չարիս (133 / 10) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 9) 
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  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն բանաւորացս 

վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն (139 / 21) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր չտաժանող 

վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ 

առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի (142 / 25) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն, վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 12) 

  գրաւէ եւ յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ (146 / 5) 

զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 4) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, որ 

են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 3) 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս, զորս կարեն որպէս եւ յառաջագոյն 

ասացաւ:  (151 / 12) 

  բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ 

զինուորականն:  (152 / 4) 

  որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ 

(154 / 22) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին, 

մատուցանէր զօրէն բոլորապտղոց եւ կամ դիւրախաղաց թեթեւութեամբն ընթացքն 

ի նորահրաշ հիւրոցն ընդունելութիւն:  (156 / 7) 

  զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց 

ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 2) 

  որպէս զի ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն, այլեւ զխտացեալ թանձրահողն եւ 

զխոշոր սպառաժուտն դիւրեսցէ հզօր բազկաւ արօրադրելով կակղել (161 / 28) 
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  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն ճոխութեամբ 

(163 / 29) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, 

զարեւանն որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն 

գործելով առուս (166 / 33) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք 

եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 17) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն 

լիութիւն, որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ 

յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 10) 

  թէ որպէս զանազանութեամբք ըստ իւրաքանչիւր բնութեանցն ոչինչ նուազ 

միաւորեն զբարեացն հատուցմունս ընդունողացն:  (174 / 5) 

  որպէս զի իբր զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի 

վախճանին ի վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 14) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն 

ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ յարմարակարգ 

յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1;  179 / 1) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ զարգացման 

չափ:  (179 / 29) 

  որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի 

վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն 

արկեալ, որպէս զի անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան 

պահեսցի:  (181 / 27;  181 / 29) 

  բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջայայտ է  (182 / 12) 

  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք, որպէս. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց 

բարձելոյ»:  (184 / 7) 

  որպէս Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 15) 
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  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս «Յաղագս 

չորիցն»:  (185 / 3) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 7) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին 

գան, որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 11) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից փարատել, թէ 

ռչ որ զի որպէս թուիս, պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան 

անկանգնելի կործանումն թշնամոյն (187 / 31;  187 / 33) 

որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն, եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ 

պատճառ զբազմաբեղուն զաւակասերութեան:  (188 / 6;  188 / 8) 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից (189 / 31) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն  (190 / 16) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ մաղթելով սպասեցից 

աստուածային խոստմանցն (190 / 22) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 10) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

գնդին  (191 / 26) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, 

այլ որպէս տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս:  (192 / 13) 

  եւ եթէ ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող լինել 

պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 21) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 
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ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ 

կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 15) 

  որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 12) 

որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին ծայր 

կատարելութեանն (197 / 10) 

  եւ զայս ոչ գիտեմ թէ ո՞րպէս ի դրութեանն զիս ինքն կարեմ կացուցանել՝ դատել 

եւ որոշել(197 / 21) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 30) 

  որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի երջանկութեամբ  (198 / 13) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ ամենայն 

հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 27) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ բարւոյ՝ 

ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 30) 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, 

յընտրման:  (199 / 14) 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի 

ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ (199 / 28) 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 5) 

  Եւ զիրս, որպէս Թուկիդիդէս զնաւակռուութիւնսն:  (201 / 6) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի (201 / 12) 
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  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս առաքինութեանն 

զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ գտանի 

սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ  (201 / 21) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս  (202 / 6) 

  զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ ոչ վերջանային 

ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ, եւ որպէս ի վերայ հասանելով 

հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն բանակի (203 / 19) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին (204 / 20) 

  այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել, որպէս զկոչեցեալ Կարմիր ծովուն 

զբաժանումն հզօր հրամանաւ բաժանողի առնն Աստուծոյ:  (205 / 3) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի յառաւօտին 

պահուն, որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս 

թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ 

մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, իբրու զկամօք մատնողէ 

ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 5) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն (206 / 16) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ հանդերձ 

ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք ծովակուր, որպէս ասացի, եւ 

հեղձամղձուկ լինելոց:  (207 / 28) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք 

եւ կանայք  (208 / 9) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 21) 

  եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ 

արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 27) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 28) 

որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ իբրու ի վերայ երկրին 

իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ հակառակորդաց եւ ընդ նոսին 
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մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց, որովք 

չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 12) 

  որպէս թէ ի բաց խլել յապաւէին նմանութեամբ հրոյ բոցակիզեալս, կամէին եւ 

զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 12) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն, զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ 

գովութեամբ, որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի 

յաղթանակ օգտակարութեանն:  (213 / 26) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի, ոչ այնքան ի զրուցատրութենէն լրոյ, որչափ յականաետեսն գոլ 

հաւաստութենէ, զոր ճշմարտապէս այժմ բերեալ յանդիման բանիւ ի բարեմիտս 

եդից լսողաց, որպէս ինձն երեւեցաւ:  (213 / 32) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ 

բերկրեալք որպէս ասացի, (215 / 23) 

  այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս ամենագեղեցիկն պահեալ 

նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 12) 

  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 17) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ 

յղփանալ, որպէս յարմարագոյն բանիւ, (218 / 22) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց 

եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 9) 

  Արդ այսուիկ, որպէս ասացի, զանազանեցան դրութիւն եւ 

ենթադրութիւն:  (221 / 10) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ 

ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել 

երկայնմտութեամբն:  (223 / 23) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 25) 

  որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի հայրենի ուղղութեանցն 

գտանիցին:  (225 / 7) 
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  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, ի 

սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք (226 / 30) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սոր (227 / 22) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. 

(228 / 18) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են ցոյցք, 

նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն 

զօրավիգն (231 / 29) 

եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

  վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի  (235 / 4) 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն յարձակմունս 

դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր 

պատուհաս վնասուցն:  (236 / 10) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 18) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 12) 

  

ՈՐՊԷՍ ԵՒ  - տե՝ս ՈՐՊԷՍ գլխաբառի տակ ընդգծածները 

  

ՈՐՊԷՍ ԶԻ  - տե՝ս ՈՐՊԷՍ գլխաբառի տակ ընդգծածները 

  

ՈՐՊԷՍ ԹԷ  - տե՝ս ՈՐՊԷՍ գլխաբառի տակ ընդգծածները 

  

ՈՐՊԻՍԻ       - 18 
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  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ.  (30 / 15) 

  Եւ խառնք են, որ յերկաքանչիւրոց բանիւ եւ գործով. որպիսի ինչ. (30 / 19) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս 

ստեղծանեմք, որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 12) 

  եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան, որպիսի. «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս 

Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ 

Կղեովն»:  (184 / 18) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 9) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 6) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 21) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ (199 / 2) 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 5) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին լակեդմոնացիքն 

պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 7) 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից իմոյ 

վիրառնութեանս:  (242 / 14) 
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  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս, 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 26) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս  (241 / 17) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 21) 

  

ՈՐՍԱԼ - 3 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել յաղագս 

կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 11) 

  որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք  (203 / 33) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել ի 

փութալիսն (159 / 25) 

  

ՈՐՍԱՄ - 3 

  Ըստ որում երկիւղ է, մի կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս 

եւ յորդորեալ ի գութ, զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել 

փրկութիւն:  (83 / 25) 

  եւ յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 21) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս  (133 / 8) 

  

ՈՐՍԱՑԵԱԼ        - 3 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան աստիճան, 

եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ խորամանկութեամբ՝ 

անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 15) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ 

զմերս որսացեալ կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ 

առնել ի թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 
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  եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ կանգնեցին՝ համանուն 

ունելով կոչումն:  (219 / 1) 

  

ՈՐՍՈՐԴ           - 1 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, յորում բոյլք անթուելիք էին էրէոց՝ դադարեալ յիւրաքանչիւր 

ամրութեան, զորով համօրէն գումարեալ ժողովք որսորդացն անցեալ կային 

այնուհետեւ:  (214 / 16) 

  

ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ     - 2 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր յըմբռնելն 

զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ զուարճալից 

խնդութեամբ:  (215 / 18) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 19) 

  

ՈՐՍՈՐԴՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 14) 

  

ՈՐՔԱՆ - 19 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 17) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 26) 
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  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Այլեւ որքան ինչ միանգամ դորայն էր գալ, ի միջոյ զբովանդակն կամեցաւ 

բառնալ ի բաց եւ անհետազօտելի բոլորումն կորստեան խորհեցաւ 

կարգաց:  (82 / 6) 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց զանազանեալ 

կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 21) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան 

պարսաւեսցես, որքան գովեցերն:  (124 / 4) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն (124 / 20) 

  որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ ճանաչին անյեղափոխելի 

կրից:  (135 / 10) 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 26) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 2) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի նմա 

բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 24) 

ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց, եւ որքան միանգամ ազգակիցն այնոցիկ բնաւորեացն ընծայել զբերս 

եւ զանազան համովք եւ գունով՝ երթալ միովն ի հեշտալի ճաշակմանն 

շայեկանութիւն  (217 / 8) 

  եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 18) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով եւ 

միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 
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իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (228 / 2) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ (41 / 22) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան 

եղեալ, ցորքան ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին  ( 

եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ անցեալ 

սքանչելատեսիլ:  (180 / 19) 

  

ՈՐՔԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ համարէի 

ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, (199 / 29) 

  

ՈՒԽ     - 2 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց. եւ կամ զառականս 

ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի զծաղիկ պատկառանաց ի 

բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն, միանգամայն եւ զուխ արեանցն ի դորա 

հոսելով ձեռաց:  (88 / 11) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց, այլ յաւէտ 

ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ միշտ քաջավայելչութեան իմն 

արժանաւորս կարգի:  (199 / 34) 

  

ՈՒԽՏ    - 1 

եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 
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ՈՒՂԵԿԻՑ       - 1 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն (193 / 15) 

  

ՈՒՂԻ            - 1 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

  

ՈՒՂԻՂ         - 2 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն (84 / 15) 

եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի դէմս 

թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր 

ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն  (210 / 15) 

  

ՈՒՆԵԼ  -  1 

Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս սխալանաց, 

եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ զբոց բաղձիցն 

ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն 

յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 29) 

  

ՈՒՆԻՄ         - 7 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք 

արդեօք կալցի զհաւասարութիւնն,  (102 / 31) 
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  զի պատերազմականաւն զհամբարտակասն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 10) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ 

թերեւս կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 23) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին (72 / 15) 

  

ՈՒՍ     - 1 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 30) 

  

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է 

դեգերելոցն յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 6) 

  

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով եւ 

պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն 

եւ յուսուցանելն:  (156 / 30) 

  

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ           - 1 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  

ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 
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  որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն 

վերակացութիւն (36 / 28) 

  

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ 

յաստուածային անրջիցն (189 / 33) 

  

ՈՒՐԱՆՕՐ  -   1 

Իսկ խառնք ուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, որպէս, 

«Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս առնուլ 

գիտելով»:  (185 / 10) 

  

ՈՓԻ   - 1 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 5) 

  

ՈՔ       - 154 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս  (31 / 7) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 9) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 1) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6;  45 / 8) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն (48 / 2) 
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  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն ծանիցէ 

հանդէսս:  (48 / 12) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ գտցէ 

անձինս(49 / 30) 

  Որ միանգամ գեղեցիկ յարմարութեամբ զարդարել զամենայն բանաւորացն 

կարէ արուեստս, եւ լուսաւորագոյն յաւէտ բանիւք զլսելիս հեշտացուցանել, ինձ 

մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս բերեալ 

ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 6) 

մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, իբրու 

ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ (54 / 16) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն դաս:  (55 / 28) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ եւ 

ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 10) 

  ապա ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ 

բան:  (59 / 7) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, այլ 

ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ ոք:  (60 / 17) 

  Յորմէ հրաժարմամբ ի բաց դարձուցանելով ոք զլսելեացն դէմս, յիրաւի իբր ի 

ժանդախտական եւ ի մահացու ինչ դեղոց դժուարեալ ի բաց հեռասցի:  (62 / 31) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ Հերոդոտոս, 

առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն ընկալցի 

մրցանակ:  (63 / 7) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ (64 / 5) 

  

Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ  (64 / 18) 
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  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով 

քամահելի (64 / 29) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան 

յիրաւի ոք թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 16) 

  եւ ոչ ոք անգիտանայ (67 / 8) 

  Ապա ո՞ ոք ոչ դժուարեալ ի բաց դարձուցանիցէ զդէմս եւ բնաւին հրաժարեալ, 

անյիշատակ զամբարշտութեանս առնիցէ բերս:  (68 / 9) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն (70 / 6) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի 

զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (86 / 31) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ պատճառեալ 

իրաց (89 / 25) 

  սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ  (91 / 32) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն իսկ 

անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով սկսեալ 

մեղանաց:  (92 / 28) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր հասակ, 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք,:  (98 / 17) 

  զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն 

առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել վարկ:  (102 / 19) 

  Ինձ թուի թէ ամենայնիւ եւ ոչ բնաւ ոք, բայց թէ մեծն ի ծնունդս կանանց 

յարուցեալ Յովհաննէս:  (102 / 21) 
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  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասց  (104 / 21) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան կողման:  (107 / 26) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ ամենայն 

վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 3) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 23) 

  եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 10) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ 

զցնծութեան երգս:  (113 / 12) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի, զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս 

լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ 

պատահիցն:  (113 / 31) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար անբաժացեալ 

նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 10) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ 

(117 / 34) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ (119 / 9) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ թուի 

թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 23) 
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  Բայց ապա եթէ ոք կամեսցի ընդ միտ ածելով յառել ի ներքս ի թռչունս յայս, 

գտցէ անբաժ եւ ոչ յիմաստութեանն մասնէ:  (121 / 26) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ (122 / 8) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի իբրեւ 
զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ եւ 

անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել քան 

եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս 

կրելով իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն  (124 / 21) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 5) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս (129 / 28) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն,  (130 / 2) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 17) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 21) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ 

եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ 

ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 11;  136 / 14) 

յորոց թէեւ կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, 

ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 23) 
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  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 14) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն, այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 21) 

  առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել զապագովութեանցն հանգոյն 

վարկ:  (140 / 25) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն վայրս, 

(140 / 27) 

ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ 

զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն(141 / 7) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա, եւ անիրաւութեան գործոց գործօնեայ  (145 / 16) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա 

բաղդատեսցուք  (146 / 19) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնխ ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, որք 

մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն խորշակասուն 

պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն ե  (146 / 21) 

  զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 29) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 1) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց  (147 / 5) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս, զո՞ ոք յայլոց իրացն 

առդատեսցուք (151 / 34) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ 

բնաւ ոք,  (158 / 7) 
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  եւ ոչ առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 15) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ ի 

ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ ձիթենի 

եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան 

յիրաւի ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 7) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկան  (189 / 14) 

  իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 2) 

  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ կամ վտանգից, եւ 

ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ զահեկիցն, 

որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  Եւ զժամանակս, որպէս թէ ոք անցանիցէ ընդ գարունս, կամ ընդ այլ ինչ 

ժամանակ նոյնպիսի:  (201 / 8) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց եւ 

քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 13) 

  որպէս թէ նա իցէ արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 28) 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 18) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ յարգելոյ 

եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունակ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել բամբասանս 

կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 11) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին պիտանացուն 

(232 / 29) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց (233 / 2) 
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  որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի սուղ 

ժամանակի, յոր ախորժէ ոք (236 / 26) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա (237 / 17) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք (237 / 28) 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. 

չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 23;  246 / 24) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի վեհագոյն 

վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ իցէ գեղաղէշ 

ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ զթագից 

աստիճան:  (248 / 9) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ  (42 / 29) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 

  Զյոյժ բանաւոր իմաստութեանցն հոյս ընդ միտ արկանելով ուրուք, միշտ 

զգլխաւորագոյնն ի դէպ է նուիրել նոցա գովութիւնս:  (57 / 22) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 19) 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 22) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ  (86 / 32) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի չարացն 

պահանջել վրէժս:  (94 / 1) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել  (99 / 27) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն կենդանականս 

երեւի պատճառաց, ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար 

առ իւրաքանչիւր ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ 

  (107 / 33) 
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  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս յայսոսիկ 

որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի ներքոյ երկնի 

իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 15) 

  Բազում եւ ազգի ազգի շնորհօք առաքինութեանն ճանապարհք դիւրաւ 

յարդարին ազգի մարդկան, թէպէտ եւ ոչ ի նմին ժամանակի, եւ 

ըստ իւրաքանչիւր ուրուք յառաջադիմութեան:  (154 / 6) 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ ոչ 

զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 18) 

  զի աշխոյժ ժրութեամբ գոգցես եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր 

ըստ իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն եղելոց զարգացման:  (218 / 10) 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ գովութեան 

արժանաւոր համարելի է միշտ զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ 

ահեղագոյն թագաւորութիւնն Աղեքսանդրի (33 / 27) 

  քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 25) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 26) 

  ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք զիւր ինքեան անկ, եւ ի 

նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ  (54 / 12) 

  մինչ զի ոչ ումեք կարծել այնպիսում հանդիպել կատարելութեան:  (58 / 18) 

  Եւ եթէ այս անկարգ եւ արտաքոյ յարմարականին ասացեալ եղեւ, հետեւագոյնս 

ընդ անկոխ եւ ընդ ամենեւին անապատ երկիր Հերակլեայ՝ որպէս 

մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն   (84 / 4) 
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  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ կարասցէ 

(96 / 13) 

զի նորին Աստուծոյ է ձայնս ասացեալն. «ոչ ընդ ումեք այնպէս յանդիմանակայ 

խօսեցայ, որպէս ընդ իմում ծառային Մովսէսի»:  (102 / 1) 

ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ եղեւ 

կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 21) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ առ 

հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ(104 / 11) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (117 / 1) 

  մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով սրտմտութիւն, այլ 

անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի (129 / 7) 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 4) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի (138 / 19) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ 

ընդ ումեք:  (140 / 9;  140 / 10) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական 

ախորժակ ամենայն ումեք (159 / 26) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

  եւ ազատաբար ոչ բնաւ ումեք ծառայել հնազանդեցի (198 / 16) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 
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  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ եւ պիտանացու յիրս 

ինչ (200 / 13) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի բանաւորացն 

փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 16) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում դարձեալ 

հոմասեռ ումեք դիմաց (235 / 16) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 21) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 16) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել   (154 / 29) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ 

օգնական զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

  մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել եւ յաւէտ 

վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք 

(87 / 13)       կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ (91 / 33) 

  որում բաւական ահա հայրենին էր զայս ամենայն դիւրացուցանել զկարիս 

ժառանգութիւն, եւ կամ գթելովն յումեքէ (92 / 13) 

  ինձ թուի թէ եւ ոչ բնաւ յումեքէ այնպէս կարասցէ լիով զանօգտութեանցն 

գտանել անպիտանութիւն, որպէս ի յանգոսնելի կենդանոջս:  (130 / 7) 

  թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած (233 / 4) 

  

ՈՍԿԻ  - 1 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, եւ 

այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն 

աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 6) 
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ՈՍՏ      - 2 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ 

վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն 

գեղեցկութիւնսն:  (166 / 4) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 

  

Ո՜վ – 1 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց արդ 

ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 33) 

  

Ո՞Վ      - 60 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի 

թշնամեաց կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց (34 / 32) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 30) 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 23) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (87 / 1) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի 

(100 / 10) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ իցէ բանի  (113 / 31) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ 

զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն  (141 / 7) 



3583 
 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, իբրու 

որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

   վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ (235 / 4) 

  քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 25) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով,  (53 / 23) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 16)    

Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան (62 / 7) 

 որպէս մոլեկանի ումեք ճանապարհորդելն ո՞ւմ ոչ թուեսցի անվայելուչ:  (67 / 22) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ(75 / 4) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած զմահուն 

հատանել դատ (84 / 4) 

  եւ այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի  (99 / 11) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի խարդախութիւն 

վաճառացն, (151 / 3) 

   եւ ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 

ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից (241 / 18) 

ո՞ւմ պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել 

նմանութիւն  (107 / 26) 

ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել 

գոյութիւն:  (137 / 24) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան, ո՞ւմ պատմեցից 

զգուժապարտն չարիս:  (246 / 31) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ իրք 

ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ  (66 / 8) 

  ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 / 9) 
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  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական համարեալ 

արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 22) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ խոնարհութեամբ:  (48 / 29) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի բարկութիւն 

շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին գոյացութիւնքն:  (62 / 8) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 27) 

  ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն (143 / 22) 

  ոյց եւ վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 21) 

  ոյց ի ճահ դասապետելն հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի արկանէ 

զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն (180 / 9) 

ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի կամօք:  (190 / 19) 

  ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ 

զօտարացն  (203 / 20) 

  ոյց ըստ իւրաքանչիւր արժանաւորին կատարեցան (205 / 1) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին (205 / 20) 

  ոյց գրեթէ անորիշ յիրեաց եւ անբաժանելի թուէր յանկութիւն զմիմեամբք 

ողջունելն խառնուածոյն եւ միայն գիտելի ել զանազանութիւն ի 

բնութենէն:  (217 / 15) 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ 

յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 11). 

Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 10) 
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  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 3) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են հարկաւոր պէտք 

զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ  (42 / 19) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ 

կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, զերանութեանն ձայնն, 

որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ յարմարակարգ յաջողութեան 

մարդկան:  (178 / 33) 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի յոյժ 

պայծառացեալ զուարճանան, եւ ապա անդուստ բովանդակ ազգին հոմացեղ 

յառաջխաղացումն, յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի 

գործ. առ նմին խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 28) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա ասել 

քերթողաց:  (51 / 17) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, եւ 

այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն 

աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 8) 

  Յոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան, եւ 

յաւէտ բարգաւաճեալք այնու, զի մէն մի արտաբերելով զօրաւորագոյն խրատ, 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք բազմաժողովն 

ցուանել լսողաց:  (57 / 25) 

  

Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ 

(64 / 17) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 2) 

յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 10) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին պատշաճագոյն 

էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ եղանէր ցոյց. զի թերեւս 

առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն լինէր 

ներգործութիւն:  (137 / 30) 
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  Յոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, եւ 

զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել անվայելչական 

պատմութիւն:  (211 / 19) 

  

  

Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ կամ 

թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս օրէնս իմն գոգցես 

բնականս զայս դնելով, հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ 

զպատուարս, եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցինքաջութեամբքն. եւ 

յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան. որպէս եւ 

առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (38 / 25) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց 

լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 15) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, զի ոյք զամուսնութեանցն 

պահեցին հարազատութիւնս, միշտ հաճոյք աստուածայինն գտան 

կամաց:  (42 / 31) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 15) 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ կելոյ 

մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք միշտ 

պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 20) 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ իրք 

ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ, ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս 

հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի 

եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զնոցունց յաղթութեանցն եւ 

զպարտութեանցն:  (66 / 9) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ ըղձալի 

կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 
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  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ 

արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 13) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց 

խումբս, ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան, եւ կամ զընտելականն 

մերձաւորութիւն, բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ, որով անցեալ յարաժամ 

խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 20) 

  

Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն սքանչացմանէ 

լսելի եղեալ դրուատեցաւ, ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա 

բարեձեւութիւն, խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա 

թագաւոր:  (155 / 31) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն նաւահանգստացն 

եւ անդաստանացն գովելի վայրք, ոյք անհակառաբար հաւասարութեամբ չգիւտս 

շահաւետութեան եւ զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 9) 

  Եւ ումեմն յայնցանէ, ոյք ի նաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 

  

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման ալեացն 

մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն յորձանս 

անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 

  Իսկ ումեմն՝ յառաջադէմ զօրականքն եւ այլք եւս զուարճացեալ 

բարեբախտութեամբ եւ անկարօտ ընչեղութեանն յորդառատ գոյիւք, ոյք աննենգ 

միամտութեամբ ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ գտանել 

խնամածութեան:  (174 / 27) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 31)          
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Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի 

մէջ անկեալ կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց, ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի 

զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի 

տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց 

վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 7) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից 

կենաց, ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման 

չարեաց:  (190 / 6) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն, ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ 

կիսամահ տագնապի:  (193 / 17) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ թէ 

յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 9) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց, եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ 

համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց 

զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք եւ ցայնքան 

բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն 

պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ 

վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ 

արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (202 / 29) 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք 

համանման մարտակցօք, ոյք էին պատրաստք եւ պիդակազմք ըստ ամենայնի 

պատերազմողացն օրինի, եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ 

ջերմեռանդն կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին 

առնել:  (203 / 11) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան, ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք, այլ 

ըստ իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ 

զնա միայն, յաղագս որոյ եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն. զոր եւ տայր 
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գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ ըստ արուորագոյն 

հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն հարստահարելոցն 

փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (203 / 33) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 28) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն կամ 

զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 22) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն, ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից 

գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 1) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի 

ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 

բազմաւորական թռչնոցն երամոց, ոյք մի ըստ միոջէ երբեմն առանձնակի եւ 

երբեմն խառն ձայնակցութեամբ բերեալ մատուցանէին նուագս երգոց:  (217 / 31) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր 

անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ 

փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ 

զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն 

անդրէն ածել:  (220 / 25) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս 

բարձրանալով. ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ 

զարատես փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով եւ 

միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (228 / 1) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց 

պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 
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զպատուական բանաւորաց մնացուածս, ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել 

յարաժամ զգութ հայրենի ջերմութեան յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 2) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն, զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ երկիւղածութեանն պատուիրանապահ 

ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է համարել մարդիկ, ոյք աստուածային 

օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ հանդերձ ամենայն 

անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  

Ո՞վ ՈՔ  - տե՛ս ՈՎ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

 

Ւ            117  (467) 

 ՈՒԹԵՒՏԱՍՆ     - 1 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ զանուն 

ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ այլովք 

համանման մարտակցօք  (203 / 10) 

  

ՈՒԺ     - 12 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 25) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն եւ 

բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ(224 / 4) 

  յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր զանհանգիստ 

անխնամս:  (149 / 34) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն (126 / 32) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, (116 / 6) 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին 

հերիք զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 
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  ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի (76 / 8) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ եւ աճառապինդ 

գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս զհատանողական սրոցն 

յոլովութիւն:  (161 / 23) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ յաղագս 

չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել եւ ի 

բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս ուժով:  (170 / 29) 

  եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 7) 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան  (218 / 25) 

  

ՈՒԺԳԻՆ       - 2 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին ջահս, 

եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 32) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ նորին 

ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ ինչ կասել 

ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 19) 

  

ՈՒԺԳՆԱԳՈՅՆ           - 3 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, (137 / 33) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ ի 

վերայ իմս հասեալ կայ անձին (185 / 19) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 15) 
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ՈՒԺԳՆԱԿԻ     - 1 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ մատուցանէ 

(229 / 17) 

  

ՈՒԺԳՆՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ պատկառեալ արդեօք կենդանեաց 

փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 5) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ յաղագս 

չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել եւ ի 

բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս ուժով:  (170 / 26) 

  

ՈՒԺԵՂԱԳՈՅՆ            - 1 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի. նա՝ վասն զի 

արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս գործէ եւ կարշնեղս, 

թէեկ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ եոեցես իբրոֆւ յաւէտ 

բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն յերեւելիս 

ածելով:  (166 / 16) 

  

  

ՈՒԽ     - 1 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, քան 

թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 15) 

  

ՈՒԽՏ    - 2 

  եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց 

զտապանակ ուխտին տեառն (198 / 20) 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 
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 ՈՒԽՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ զի կատարեսցին ըստ 

սորին ուխտադրութեան խորհադրեալ,  (192 / 17) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն եւ 

բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ  (224 / 5) 

  

ՈՒԽՏԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ   - 1 

վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ 

առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն եզոյն 

ուրուք ի նոցանէ, յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ 

նուէր:  (42 / 27) 

  

ՈՒՂԵԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ - 3 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ 

եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 25) 

  մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն 

առնէր ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 29) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ մեքենայաւոր 

արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ զվաճառաշահութիւն գործէ 

եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 6) 

  

ՈՒՂԵՒՈՐԵՄ   - 1 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի, յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ 

զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս ջուրց, յորժամ յանսուտն բերանոյ ընդունէի 

անուանակոչութիւն, եւ մեծս կայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն 

տեսակի. սակս որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն, որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 17) 

  

ՈՒՂԷՇ          - 1 
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  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, 

զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել (143 / 15) 

  

ՈՒՂԻՂ         - 9 

  այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի 

յաստուածայինսն ուղիղ գնալ ճանապարհս (33 / 9) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ, որպէս եւ յառաջն 

ասացի:  (133 / 6) 

  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ ընկերակցացն վարել 

միաբանութիւնս, այլեւ ըստ արդարութեանն ուղիղ ընթացք (225 / 5) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի 
յուղիղ շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ 

(154 / 31) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 / 26) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ 

խոստովանութեանն   (193 / 25) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի 

շաւիղս ուղիղս օրինաւորին. (161 / 10) 

  

ՈՒՂԽ  - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 17) 

  

ՈՒՂԽԵԱԼ        - 1 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն, վասն զի 
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հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս յաշխարհ 

հեղեղեն:  (80 / 30) 

  

ՈՒՂՂԱԿԻ       - 1 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով 

եւ ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոս (217 / 18) 

  

ՈՒՂՂԱՁԻԳ   - 3 

բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ. (219 / 8) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  

ՈՒՂՂԵՑԵԱԼ    - 1 

  որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ 

արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 

  

ՈՒՂՂՈՂ        - 1 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, 

յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ 

առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի հեշտական 

դադարմանն, ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (176 / 32) 

  

ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ  - 5  
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  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, (66 / 17) 

զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ 

անչափ ուղղութեան վարուց:  (97 / 13) 

  արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառական այնորիկ (196 / 34) 

  որպէս զի նմանողք ըստ ամենայնի 

հայրենի ուղղութեանցն գտանիցին:  (225 / 7) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն ընդ 

անբաւ ուղղութիւնսն նորա …(96 / 4) 

  

ՈՒՂՏԵՐԱՄԱԿ     - 1 

  եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն ուղտերամակաց եւ այլոց 

խաշանց (211 / 15) 

  

ՈՒՆԱԿԱՑԵԱԼ     - 1 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն  (105 / 2) 

  

ՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ         - 10 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 21) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս եւ 

բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 17) 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ (137 / 32) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ 

քաղցրահամ ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 13) 
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  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ 

բարելաւ ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ  (218 / 15) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն(48 / 2) 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմաստասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, եւ թողեալ զձիոցդ ամենաչար ունակութիւնս եւ վնասակարագոյն 

(130 / 5) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից (150 / 1) 

զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ վթարէ, այլ եւս քաջ 

զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ (150 / 6) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն 

տեղի՝ զունակութիւնս մարմնոյն եւ ոգւոյ. զմարմնոյն բարեշքութիւն (126 / 19) 

ՈՒՆԱՅՆ         - 1 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 15) 

  

ՈՒՆԱՅՆԱՑԵԱԼ            - 1 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն ընդդիմամարտն 

գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն 

անմահագունից յօրինուածս   (187 / 11) 

  

ՈՒՆԵԼ            - 62 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական կարծեն 

հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ թշնամեացն 

զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 21) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու որ 

զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն 

ասաց ունել:  (63 / 30) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 34) 
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  զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ ծնողացն 

աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 10) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 4) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ պարապին 

մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին 

ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 19) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ 

ոչ ունել լեղի:  (122 / 12) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն ինքեան պահելով 

հաւատարմութիւն:  (122 / 16) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս բնակելոյ ի 

դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին 

յողան, անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ 

նոսա ունել միաբանութիւն:  (122 / 21) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր 

բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս, եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի 

ազգի վրիժագործութիւնս, որպէս երեւեցաւս բնականապէս 

յինքեան ունել զարտաքոյ իրաւանցն չարիս  (133 / 11) 

վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ  (146 / 8) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս (148 / 28) 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել  (154 / 30) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 3) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 6) 

  Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան  (169 / 15) 
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  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ խստաշունչ 

օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց զարժանաւորսն, 

իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն առաւելութենէ, 

յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 19) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին Մովսէսի, 

բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ 

Թէոդորէ:  (248 / 4) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով իբրու 

բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ օգտակարութեանն 

օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել (223 / 7) 

որ ունելով ընդ ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին 

ծառային, եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր. եւ այնպէս զգերեալսն ի նոցանէ աւարեալ՝ հանդերձ թափէր 

հարազատաւն:  (35 / 12) 

  բայց ճշմարտապէս ասել. թէ մենամարտիկ նահատակացն արգասիւք 

զանսխալագոյնսն մանաւանդ ունելով հաստատութիւն:  (39 / 19) 

բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ 

իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 28) 

զի միայն զաշխատութեանցն եւ եթ ունելով երկս, եւ միշտ դժոխագոյն 

թշուառութեամբ յերկաքանչիւրոց կողմանցն զրկեալ գտանի:  (54 / 19) 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր (63 / 22) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել(91 / 8) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն ընթեռնոյր 

յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ այլոց օրինակ 

բարեաց:  (98 / 33) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 
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զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 28) 

  եւ ըստ հաստատուն գրեցելումն ոչ ունելով կարկամութիւնս ի դէմսն, եւ ոչ մի 

ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն շնորհ, 

յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 18) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին, (125 / 19) 

  վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 

միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ զնա 

գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն հինահարութիւնս ի 

վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 14) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ 

եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւ  (132 / 5) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք տարազարդութիւն, 

որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն (132 / 11) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի մասամբք 

բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար առ 

բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 22) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն 

հեշտակեցութեամբք ունելով բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի 

եւ անղիտաբերն լինել ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12) 

  այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ ունելով զչարեացն 

հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 26) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած եւ յոմանս 

զկենապատճառն բարութեան եւ յայլս հասարակ ունելով երկոցունց 

զխառնուածս:  (141 / 17) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն եւ 
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գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն մատակարարել 

բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 25) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ յղփացեալ 

գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ ազգի ազգի 

բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ երամս 

թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 23) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ բարձրութեամբ 

զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն բարձրագունի եւ 

լինելութեամբ ընդունելին լինելով (180 / 29) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս ողկուզորէն 

խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ լիութեամբ 

յղփացեալ:  (182 / 17) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով բնութիւն, 

եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք   (202 / 33) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 32) 

  Բայց մի ի նոցանէ առաւել ողորմելի ունելով գործառնութիւն, զի եւ թաղման 

անգամ արժանի ոչ արարեալ զիւրսն արտորոշէ անկեալս:  (208 / 28) 

եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, այլ բաւական 

հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 17) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս (212 / 2) 

եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, 

յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 
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  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 31) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն (217 / 1) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ նաւահանգիստ, քան 

զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ որսացեալ յարուցեալ 

կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (219 / 1) 

  կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ կերպարանաց եւ զկենդանական 

արդեօք շնչոցն ունելով արձակել բարբառս:  (220 / 8;  220 / 11) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 16) 

  Իսկ յարութեանն՝ այնու զի զնա ունելով յոյս ապաստանի ի խռովութեան 

ժամանակին ի թիկունս, եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ 

արիաբար մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին  (230 / 27) 

եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան զմեծափառ փարթամութեան 

իրս:  (234 / 1) 

  

ՈՒՆԻՄ         - 114 

  եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 12) 

զի ոչ բնաւ ընդ միտ զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր 

առ իսրայէղացիսն ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 19) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն սոսկ 

դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 24) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին բաւական 

համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս (211 / 26) 

  զի կէսքն բարձեալ ունէին թակարդս եւ արագազս, եւ այլք զձեռանէ ձգեալ 

զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին (214 / 8) 

  որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն 

զծով եւ զցամաք:  (220 / 13) 
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  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ 

եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 23) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս, յայս ահագին 

ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ աստուստ ճողոպրել, 

այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն վրիժուց:  (77 / 8) 

  ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն, եւ հրամանատար զօրացն, զոր ընդ 

ձեռամբ ունէր իշխեցեալս:  (83 / 3) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 12) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ յարքունական 

կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ 

եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք անզգամաց:  (128 / 19) 

  որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  Ընդ որոց երկաքանչիւր միջոց բանակացն անկեալ ունէր ամպ խտացեալ, 

մթարութեամբ անջրպետելով ի միմեանց զբանակեալսն եւ անյայտ յիրերաց 

առնելով:  (206 / 2) 

  զի բաժանելով ունէր զնիստ հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս 

հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս յարուցելոց յերկրէ (209 / 15) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. նոյնպէս եւ յերկրորդին զայլազգեացն հակառակ նմին գումարեալս 

(209 / 18) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս, յորում ծածկեալ 

բերէին ջահս:  (212 / 14) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 23) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն 

նոցա ունէր պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք՝ զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն, եւ 

զայլս՝ այլով անցեալ ի խաղաղութեանն ձեւի զդադար առնուլ:  (219 / 13) 

  որպէս եւ առաջիկայս զնոցանէ իսկ ունի յայտնել բանս, զանհամեմատ լինելով 

արութիւնս:  (39 / 1) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 12) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ 

միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 4) 

  Եւ եղծանելի է ոչ զյոյժ հաւաստին, եւ ոչ զյաւէտ անկարելին, այլ որ զմիջին 

բնութիւնն ունի:  (60 / 5) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել 

անհաւանութեանցն ունի ստաբանութիւն:  (66 / 17) 

  զի ոչ ունի ասէ արու զարմ, որ զհայրենեանն յաջորդեալ ժառանգիցէ 

իշխանութիւն, (68 / 22) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս բան, 

(73 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 29) 

  Վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ զհարաստահարիլն 

յումեքէ, (87 / 12) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս  (92 / 11) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի զարմն, 

որ առաւել եւս ի նախահարցն ունի գովութիւն (97 / 6) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում առնել 

մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն, մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ 

առանձինն ունի կոչել անուն պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 12) 

  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին հիմնեցուցեալ 

վայելչութիւն:  (104 / 20) 
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  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն հայցեալ 

պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի բնութենէ 

ծառոց (104 / 27) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 4) 

  եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն 

օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի 

յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 30) 

այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 5) 

քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 10) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ երկուց 

ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 

  Զորս ոչ միայն ի յոքնասերել եւ ի յաճեցուցանել ածէ, այլ եւ բնական 

զօրութեամբն, զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն, փորձի գեղեցկութեամբ եւ 

զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 26) 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն 

(112 / 11) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն (120 / 2) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ երամս, 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ բարեխառնութեամբ 

հանդերձ (122 / 26) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 
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  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք տարազարդութիւն, 

որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն 

փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, այլ թէ եւ սակաւիկ 

մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ տգեղութեանցն 

ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 9) 

  ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս նոցին չարս 

(133 / 29) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 4) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի անապակ 

չարութիւն   (140 / 18) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, այլ երկդիմի 

որակութեամբ խառնակեալ, որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ 

երկոքումբք վարի ի դաւող ներգործութիւնն:  (141 / 24) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ գունով 

եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 29) 

եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 2) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 10) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ վայրս, 

այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում վշտալի 

տեղիս (142 / 14) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի 

բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 29) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ բարձեալ 

ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ զերեսօք 

երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ 

զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ 

տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (143 / 34;  144 / 6) 

  ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս, ուստի 

գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 8) 
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  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն յիւրն 

տարակոյս (147 / 20) 

  Եւ զի այսպէս հաւատարիմ ունի բան:  (148 / 17) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի ծերութիւն, 

այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ վտանգաւոր 

եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 22) 

  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան 

արուեստ:  (154 / 1) 

  բայց հաւատեաւ ունի հեշտալի կամեցողս զընդհանուրս երկնաւ ազնս 

կենդանեաց:  (163 / 20) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս 

ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (173 / 28) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ. վասն զի բնութիւնս հզօրապէս զի 

վայրն հոսանից ունի կար (197 / 17) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն զահաւոր 

պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 5) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ թէ 

հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան (209 / 1) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ 

զյաղթանակն ունի գովութեան (209 / 4) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ այլոցն 

եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ բազմապատիկ 

կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն  (225 / 12) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն (233 / 23) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, եւս 

չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի մահուանն 

եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս մարդկան»:  (235 / 31) 
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  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին ունի զքաջաբարութիւն 

(237 / 14) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 28) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն 

գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման միշտ ընկալեալ 

զհաշումն  (241 / 11) 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս (30 / 15) 

  Բայց եւ ի նոսա դարձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար զանազանելով 

վերաբերութեամբ, վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է 

սիրելութիւն:  (31 / 12) 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  որ ունին զհաստատութիւն յայտնութեան:  (61 / 18) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 28) 

որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն (94 / 17) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 5) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 13) 

  Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 29) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ գոյն, 

որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն ձգէ տեսողացն անձինս:  (121 / 21) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 32) 
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  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 20) 

զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, 

զոր ունին զօրութիւն, (144 / 18) 

  եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ 

նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 12) 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 29) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան վասն 

ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր ի կապարանի երկաթի 

շղթայս (150 / 2) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ  (165 / 3) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք իմումս 

պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, ոչ 

միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ 

զմենքանայիցն ունիցի մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ 

մեծութիւնս, բայց հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 23) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն 

(73 / 27) 

  Այլ եւ ըստ գեղոյն հանգամանաց թէպէտ եւ ոչ ինքն ըստ ինքեան 

իրն ունիցի, համայն որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ 

գեղեցկութեամբ գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 
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որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ 

բարւոյ:  (237 / 18) 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի ճշմարտութենէն, 

ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 21) 

  զի ունիցին ամուր ապաստանի նեղեալքն ի զանազան ախտիցն:  (76 / 9) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց (76 / 15) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօդել պատճառս. կամ թէ 

յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 32) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ զբարսն 

նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս Արիստիդէս արար, եւ 

Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով զյանդիմանութիւնն:  (184 / 15) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ 

կարող ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 15) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ (84 / 23) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ վճարէ, 

վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, 

յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, մանաւանդ յորժամ ոչ եւս 

զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք յինքեանս ախտ (89 / 2) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, ո՜վ 

քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան տանջանաց 

ցուցանել հանգամանս (93 / 22) 

  

ՈՒՆԻՄ - 15 

  

  Այլ առից ապաւինեցայց յանջրելի անեղին գթութիւնս, բուռն հարից զնորին 

գործական հրամանաց, եւ կալայց զիս անմեկնելի ի բաւականին յուսոյ (241 / 22) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս, ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի 

վերայ իմ զաստուածառաքն բարկութիւն (246 / 33) 
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  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 3) 

  եւ ոչ մի ոք առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ 

զօրութեան կալաւ հաւասարութիւն:  (53 / 19) 

  եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ 

զգահագլխութեանց կալաւ աստիճան (82 / 33) 

  աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման 

մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 10) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն (108 / 25) 

սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի (109 / 28) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ (113 / 4) 

անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 30) 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 1) 

հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն 

խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 2) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 23) 

  

ՈՒՆԿՆԴՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 28) 
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ՈՒՆՈՂ           - 1 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից լինէի, 

բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 23) 

  

ՈՒՇ     - 1 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք, 

(227 / 29) 

  

ՈՒՇԱԲԵՐԵԱԼ     - 1 

ոյք ի ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս 

ոտիցն ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի կատարս պարսպացն 

համբառնային զաչսն:  (206 / 30) 

  

ՈՒՇԱԴՐԵԱԼ      - 1 

  Ուշադրեալ դիտէի  (206 / 23) 

  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական 

բանիւ:  (215 / 27) 

  

ՈՒՇ  ԵԴԵԱԼ      - 1 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ հայեսցուք, 

(227 / 29) 

  

ՈՒՇԵՂԱԳՈՅՆ            - 1 
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  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (248 / 1) 

  

ՈՒՌ     - 1 

  այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն 

վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ 

զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ 

ծաղկազերծ լինելով, (143 / 26) 

  

ՈՒՌՃԱԶԱՐԴ     - 1 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ 

զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն 

պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն 

համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  

ՈՒՌՃԱՆԱՄ     - 1 

որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 15) 

  

ՈՒՌՃԱՑԵԱԼ     - 3 

  Մանաւանդ՝ գործօնեայ շնութեան, գողութեան եւ խոյնգողութեան, 

արբեցութեան եւ անառակ որովայնամոլութեան, յորում այսքանեօք ուռճացեալ, եւ 

համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ (83 / 14) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

  Որովք ուռճացեալք հոգեւորականն մասամբք զբարելաւութիւն յանցնիւրն 

գուշակեն ընթացից:  (105 / 30) 

  

ՈՒՍ     - 2 
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  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 17) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 30) 

  

ՈՒՍԱՆԵԼ        - 2 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեալ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն 

է ուսանել. այնու զի բարիոք ոչ զիւրսն խրատելով որդիս առ ի յաստուածայինսն 

ուղիղ գնալ ճանապարհս, ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի 

կենցաղոյս:  (33 / 8) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի ձեռն 

առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 6) 

  

ՈՒՍԱՆԻՄ      - 8 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս, եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի 

ազգի վրիժագործութիւնս  (133 / 9) 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

  Մի զի ոչ ուսար ի կազմութենէ ահաւոր եւ մեծս արարածոց, ոյք ակնարկելով եւ 

միայն հրամանական բանիւ արարչին ընկալան զզարդ եւ զհաստատութիւն 

իւրեանց, եւ որքան անդէն իսկ ամենահնար զօրութեամբն անաշխատ կատարի 

կամեցեալն:  (227 / 33) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական ինչ 

կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ, այլ 

միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 7) 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 20) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 3) 

  ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել մարդկայինս ազին առ արարչական 

զօրութիւն, (53 / 2) 
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եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 12) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 9) 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան (196 / 27) 

  

ՈՒՍԵԱԼ           - 2 

զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր արարեալ մտօք՝ ի 

վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 11) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս  (110 / 1) 

  

ՈՒՍՄՈՒՆՔ    - 1 

  , զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց բաժանել 

սահմանաւ:  (114 / 8) 

  

ՈՒՍՈՒՄՆ      - 5 

  որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն եւեթ սիրեցեալ 

իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 20) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել 

զլաւագոյն ուսումն վարդապետութեան՝ (188 / 10) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ պատճառին, 

ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա 

զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 14) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս տունկ 

կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն շահաւոր (180 / 5) 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով 

զհանգամանս ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով 

զիմաստից պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան. զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ 

ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (36 / 32) 

  

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼ  - 2 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ այժմ 

ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան բարբաստիս:  (109 / 4) 

  Եւ ապա զնոյն ինքն զիրին արտադրութիւն, ոչ իբր ուսուցանելով, այլ իբր 

զայրացուցանելով լսողսն:  (71 / 13) 

  

ՈՒՍՈՒՑԱՆԵՄ - 3 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս 

իսկ ուսուցանէ,  (90 / 8) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ 

զոր ուսուցանէ, անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի 

պատճառ:  (145 / 24) 

  եւ հմուտ մանաւանդ մերոցն զնոսա առանձին ուսուցանէր իրաց (81 / 21) 

  

ՈՒՍՈՒՑԻՉ    - 1 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս զիմաստութեանցն 

բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  

ՈՒՍՈՒՑՉԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն 

վերակացութիւն (36 / 28) 
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ՈՒՍՏԵՔ            - 10 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, այլ 

ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ ոք:  (60 / 16) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 10) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, (101 / 27) 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն փողիցն:  (126 / 15) 

  եւ ոչ այլուստ ուստե ք յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 27)           

Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ միւսանգամ 

սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս (189 / 18) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն (195 / 13) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

  չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս 

որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

  

ՈՒՍՏԻ            - 55 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ.  (50 / 7) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 10) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 
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  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ մարդկանս տեսակի 

յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 4) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 10) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց ախորժակօք 

անյագ վարեցեալ:  (77 / 27) 

  Ուստի   ժամ է այսուհետև ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  վիրագիս 

  (79 / 9) 

Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, (83 / 7) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ (85 / 20) 

  եւ զգուշացեալ այնուհետեւ ուստի խողխողմանն էր երկիւղ՝ նմին իրի ի 

նոցունցն երթեալ դարմանէր յարկս:  (98 / 13) 

ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր ուրուք 

պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 17) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ (109 / 34) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ մեքենայաւոր 

արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ զվաճառաշահութիւն գործէ 

եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն բերման:  (111 / 5) 

  Ուստի յայտ է, զի այս ժամանակ զերակսիրութեան եւ զբարեբանութեան առ 

այս զոյգ զարգացուցանէ  (112 / 4) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 
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  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն  (141 / 22) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ  (141 / 29) 

  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ պահպանութեանցս 

սորա:  (143 / 27) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի յայլոց 

արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 7) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 13) 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն (144 / 20) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի (144 / 30) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 13) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 23) 

  ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն 

իրս:  (147 / 7) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ է 

(150 / 6) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ,  (150 / 9) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի խենէխութեանն 

պարսաւանք:  (150 / 23) 

  ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 27) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն 

(154 / 19) 
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  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 14)            

ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք ի 

տածելի պատրաստականք:  (174 / 20) 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ (175 / 5) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ մղեալ 

յարդարի (177 / 9) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր երեւմանս՝ 

անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն բնութեանս:  (193 / 18) 

ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 27) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 32) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս  (198 / 3) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց  (217 / 22) 

  ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ զհանդիսադիրս 

քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի յանկքելի 

նահատակութիւնս (224 / 15) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, (225 / 30) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ 
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բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ, իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք 

շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս առ այլսն զփոխարկութեանն 

հատուցումն, ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 19;  228 / 24) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն քաղաքաց 

(230 / 16) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ զզինուորութեանն 

հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 22) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս պարիսպ, 

եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց  (232 / 35) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, (234 / 17) 

ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 3) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս 

արտակայ:  (242 / 7) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում 

չարեացս, ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 27) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս 

հարուածոց, զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան, ո՞ւմ պատմեցից 

զգուժապարտն չարիս:  (246 / 30) 

  

ՈՒՍՏԻ ԵՎ  - Տե՞ս ՈՒՍՏԻ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՈՒՐ     - 32 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք»,   (33 / 25) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս, ասելով թէ. «Ո՞ւր իցեն քո 

գանձք», իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 11) 
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  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  թէ ուր իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա 

Սպարտայ:  (39 / 5) 

  Եւ կամ թերեւս համարձակեալ եւս առ զոյգն. ուր անձանձրոյթ երկս առաջի 

արկանելով եւ հրահանգս, տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս 

(47 / 33) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 29) 

  զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ 

արեգական եւ սփռին օդք, (110 / 2) 

եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ, 

աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 15) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել իւր 

բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

ուր խորհրդականք եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ 

այսպիսի պակասագոյն ի վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, 

եւ ի զինուորութեանն, եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս 

խոհականն զարգացեալ յառաջադիմութիւն:  (138 / 26) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն (149 / 31) 

ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք (150 / 29) 

  ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն զմեծատունս եւ զաղքատս (151 / 5) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ վառեալ 

կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն նահատակութիւն:  (156 / 13) 

  Քանզի ուր  միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս եւ ի 

միջերկրայս (160 / 4) 

  , եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու թեւաբոյս 

փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, ընթանան:  (171 / 6) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի լուսաւորութեանս 

մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի (182 / 23) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք  (191 / 22) 
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  ուր զի եւ առ յոյժ հեշտանալոյն իմոյ ի նորահրաշ հանգստարանին, յօժարէի 

առնել ի նմին զանհեռանալի բնակութիւնն (196 / 3) 

  ուր յարացեալ ի նոսին եւ նաւահանգստեանն իցեն մեծապատիւ 

շքեղութիւնք:  (218 / 27) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 32) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ ես տիրական ձեռօքն 

կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 19) 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ հեշտալի 

զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, միապետական 

գոյացուցանող ակնարկութեամբ (240 / 21) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից կիրք, 

եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 3) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս (242 / 5) 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, զոր 

վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 25) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես յոքնազանն վերաբերէի 

բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 3) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս 

բարկութիւն, ո՞ւր փախչիմ  (245 / 20;  245 / 21) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն 

հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի թշնամեացն դաւոյ (245 / 32) 

  ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ փութով տօնասէր անձանց, բարւոք 

յարմարեսցես գովասանական հանդէս:  (247 / 21) 

 ՈՒՐԱԽԱԲԵՐ       - 1 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 15) 
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ՈՒՐԱԽԱԼԻՑ   - 7 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն 

մանկունք ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն 

խանդաղտանօք ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 22) 

  միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան յօժարագոյնք 

ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 25) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով 

հրեշտականման ուրախալից պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս եւ 

գոհանալով ի շահողէն յաղթութեան՝ բաղաձայնականն հեշտալուր 

բանիւք:  (208 / 16) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ այլոցն 

եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ բազմապատիկ 

կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի 

յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ 

առ հասարակ իսկ շինութեան եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն  (225 / 14) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն զահաւոր 

պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 6) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք  (206 / 33) 

եւ այնպէս գոգցես ի ճանապարհորդելն իբրու ուրախալիցք իմն էին եւ 

յարմարական ձեւովք համբուրեալք զխորին խաղաղութիւն:  (214 / 10) 

  

 

 

ՈՒՐԱԽԱԿԻՑ    - 2 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 28) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 17) 

  

ՈՒՐԱԽԱԿՑՈՒԹԻՒՆ    - 2 
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  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ 

ըղձի ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 12) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ 

յանմարմնոցն ուրախակցութիւն,  (158 / 24) 

  

ՈՒՐԱԽԱՄԻՏ    - 1 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք ընդառաջ 

ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ զյաւեժակայ 

բարեբանութիւնն ընծայէր (204 / 11) 

  

ՈՒՐԱԽԱՆԱԼ     - 1 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ 

ընդ ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ 

իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 26) 

  

ՈՒՐԱԽԱՆԱՄ    -3 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 16) 

  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն յարազուարճն 

փառաւորութեան, որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ 

մեծարգին ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 14) 

  ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի 

երկիրն եւ ի ժառանգութիւն դառնալոյ հրճուալիցք էին. եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն 

շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս 

ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 23) 

  

ՈՒՐԱԽԱՑԵԱԼ    - 2 

  զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 8) 
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  յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 30) 

  

ՈՒՐԱԽԱՑՈՒՑԱՆԵԼ      - 2 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն զարդարեալ պաճուճի 

ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք ուրախացուցանելով զբոլոր 

կենդանիս:  (165 / 34) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ ազգի 

ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ 

հեշտութեամբ ուրախացուցանելով զլսելիսս (217 / 29) 

  

ՈՒՐԱԽԱՑՈՒՑԵԱԼ         - 1 

  Զի կորովագոյն իմն եւ գեղեցկայարմար դիւցազնական 

ողբերգութեամբքն ուրախացուցեալ զոգիս մտառուացն, անջինջ յիշատակաւ ի 

նոսին եւ զխրատուցն արձանակեալ անմահարա եթող արժանաւոր յիշելոյ 

արուեստ:  (56 / 6) 

  

ՈՒՐԱԽԱՑՈՒՑԻՉ        - 1 

եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  

ՈՒՐԱԽԱՒԷՏ     - 1 

  Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս հասաւ. չէր 

ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24) 

  

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ        - 11 

  եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով տօնական 

խնճոյս:  (204 / 23) 
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  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն 

զնոյն մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 3) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ ապա 

ցաւագին տրտմութիւն (142 / 5) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ միանգամայն 

օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ 

կարապետ ուրախութեան (197 / 10) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք 

խնդալից ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի 

սկզբունս գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 28) 

  եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ 

յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 22) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս խափանէր 

կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին չարիս:  (190 / 9) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28) 

  Բայց հրաշափառ եւս գերազանցեալ է գարնանայինս, զի ի սմա գոյացեալ 

զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարծք, եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ 

կենդանեաց գործեցաւ, եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց 

մարդոյս պարգեւեցաւ, զոր ոչ ամառնային, եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ 

ճոխութիւն:  (113 / 8) 

  վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ 

յաստուածային անրջիցն (189 / 33) 

  

ՈՒՐԱՆԱԼ         - 1 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ, զոր ոչ կարէ ուրանալ (77 / 1) 

  

ՈՒՐԱՆՕՐ        - 5 
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  Եւ բարառնութիւն է եւ ուրանօր դէմքն ծանօթք են, բայց զբարսն յատուկ 

ստեղծանեմք, որպէս. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց 

բարձելոյ»:  (184 / 6) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ զդէմս ստեղծանեմք, 

որպիսի. «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս ծով՝ ծովակալ եղելոց 

լակեդմոնացւոց»:  (184 / 11) 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, եւ 

զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան, որպիսի. «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, 

եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ 

Կղեովն»:  (184 / 17) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 6) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 8) 

  

ՈՒՐԵՄՆ         - 24 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի 

արձանակեալ ուրեմն յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել 

գեր զհռչակելին եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ 

միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

  Ապա ճշմարտապէս ուրեմն առ այսոքիւք երիցս զայնոսիկ համարելի է 

եղկելիս, ոյք դժնդակագոյն աղքատութեամբն ծնկին:  (50 / 14) 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ (65 / 25) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ վարակեալ 

դրժանօք գլուխ չար (79 / 22) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս ինձ թուի, 

կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն 

զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 10) 
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  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ ուրեմն ի 

բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ մեռելոյ 

ընկենոյր մարմինս (91 / 16) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս (138 / 14) 

  Յիրաւի ապա ուրեմն անմոռանալի եւ նմանողս՝ ի բարեպաշտից մարդկանէ 

խոստովանեսցի երիցս երանելի (159 / 9) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 13) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ. ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն 

եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն 

տարակուսանք:  (172 / 19) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ, եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ բեռինս ձգել 

զկնի իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 8) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ ի 

ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, 

արժանաւոր եւ իմաստուն վեհեգոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 28) 
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  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ ճշմարտապէս 

գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 24) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ (209 / 13) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան, եւ յանկարօտ բերկրանաց զուարճութիւն:  (216 / 12) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  

ՈՒՐ ԵՎ  -տե՛ս ՈՒՐ գլխաբառի տակ 

  

ՈՒՐԵՔ - 13 

  այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի 

արտատեղի ուրեք զառածել խորհրդով (84 / 26) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ գրեթէ 

ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր հասեալ եւ 

թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ մարդկան:  (120 / 2) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 6) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց 

իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի 

տեղեկութեամբ:  (122 / 9) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս բնակելոյ ի 

դրժանացն կասկածել երկիւղից (122 / 18) 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս130 / 29) 

  եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս 

եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի, (142 / 25) 
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  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի ստանալն, այլ 

որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք աճեցեալ ի 

բազմութիւն:  (177 / 25) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ 

հետք ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 12) 

յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային եւ պառակտեալք 

այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին, ոչ ուրեք երեւեալ՝ ղուղելովն, 

եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք եւ նոքա յարձակէին 

ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 26) 

  եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք հատանել 

անցանել  (227 / 11) 

  

ՈՒՐՃԱԶԱՐԴ     - 1 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն վեհեգոյն 

ներբողաբանութիւնն:  (178 / 26) 

  

ՈՔ       - 5 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ մի ի 

վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն ածելով 

զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի վերայ 

նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 20) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի 

բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 28) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան վկայեալս 

զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին. զի որպէս ումեքն ի 

քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ 

եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն 

ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն 

ձգեալ, իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 
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առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն, ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ 

ընդ տնարար շինութեանն եւ հարազատաբար ժառանգակալացն 

փոխանորդութեան:  (228 / 18)ս 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ 

մի ուրուք դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ 

աստի յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 15) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ լինելով, 

խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր առնոյր  (66 / 34) 
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Չ  138  (333) 

  

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, 

սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան, յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. 

չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս 

որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 18) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն, վասն ոչ 

ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ շատ եւ եթէ 

սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց թէ դոյզն չերեւի ի 

դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ 

արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 10) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց (190 / 5) 

  եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ բարեաց (198 / 8) 

եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ 

իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն 

ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի, որք իբրեւ զչար 

սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 24) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 29) 

  բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս 

կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ 

տեսութիւն  (136 / 21)       
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Անօգնականեցայ յամենայն կողմանց, եւ ոչ ոք էր, որ ինձ ի թիկունս 

հասաւ. չէր ոք, որ արբուցանէր զիս ուրախաւէտն բաժակաւ:  (246 / 24) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, 

եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 19) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի 

ծերութենէ  (151 / 20) 

  չժուժամ անհնարին ցաւոցս (245 / 18) 

յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն (142 / 22) 

ՉԱՐ    - 65 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ (45 / 12) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի (62 / 12) 

  եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց համբարտակ:  (73 / 35) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ անպարունակելիդ վարակեալ 

դրժանօք գլուխ չար. (79 / 23) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս 

իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապաշաւել (88 / 2) 
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  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ 

արարողացն չար, կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 29) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 9) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել  (92 / 3) 

  զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ 

մեռելոյն, (92 / 20) 

  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 12) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  Այլ ժուժկալ կրօնաւորաց եւ հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց բնաւ 

իսկ ատելի է իբրեւ զաւելորդ չար ի կեանս մարդկան մտեալ:  (145 / 32) 

ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն 

գործս  (147 / 7) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 24) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, 

եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 18) 

  Սակս որո՞յ չար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 12) 
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ինձ թուի ոչ միայն ի չար ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին 

տարծրէնութիւնք, այլ եւ աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ 

բարկութիւն:  (83 / 28) 

  յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ կարծեցեալ 

իրաց:  (113 / 28) 

Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ ի 

բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ 

պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

   եւ զչար գործն յաճախէր (73 / 10) 

  զի յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել 

(74 / 20) 

  զի զչար   քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:(79 / 8) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի 

եւ զչար. (187 / 4) 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. (30 / 12) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ 

քարոզեցին՝ չարաց դատաստան  (74 / 33) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 24) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, երկաքանչիւրոցն 

սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ բարեաց:  (84 / 14) 

  այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի 

սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 



3637 
 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ 

զանբժշկելի չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ 

զհասարակիս աւելորդ յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք(88 / 17) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն  (93 / 32) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 5) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 18) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 
չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 2) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ 

քան զչարացն այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն 

գրգռեալ,  (90 / 5) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն ընդունէր պարս, 

նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի. որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի 

մարտակիցս, ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 

թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 8) 

  եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն 

ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

   զի չարքն չարաւ կորիցեն, ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն 

կրեսցեն պատիժս:  (247 / 6) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն (142 / 1) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 31) 
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  եւ գազանաբար զչարդ գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 26) 

եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք, զոր դառն զրաւեալ մահու՝ 

փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք ընդունել 

զբարեբաստութիւն:  (89 / 17) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի 
չարէ (141 / 15) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք  (53 / 11) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 8) 

այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն 

աներեւութացեալ չարին միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ 

գլխաւորագունին երանութեանցն(187 / 6) 

յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 11) 

  այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս 

աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ 

զանունս լսելոյ անըմբերագոյն դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 7) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ  (133 / 30) 

  իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 6) 

  եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ 

զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 2) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 
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  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն (141 / 22) 

  զի չարքն չարաւ կորիցեն, ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն 

կրեսցեն պատիժս:  (247 / 6) 

 

ՉԱՐԱԲԱՐՈՅ - 1 

  եւ յանդիմանել զայլանդակ նորուն 

ամուսնին չարաբարոյ կամակարութիւն:  (157 / 19) 

  

ՉԱՐԱԳԱՆ      - 1 

  չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով (86 / 24) 

  

ՉԱՐԱԳԵՂ      - 1 

ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց 

կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի գրեթէ ի 
չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 22) 

 

ՉԱՐԱԳՈՅՆ   - 11 

  չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր (86 / 18) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն անիրաւութեանցն 

պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 24) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի (128 / 30) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ 

ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ  (189 / 10) 
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  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 6) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29) 

  եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս  (235 / 31) 

եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, (146 / 32) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 
չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 10) 

  

ՉԱՐԱԳՈՐԾ   - 2 

  չարագործաց հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 22) 

  որ զօրէն չարագործի բռնաբար ածեալ լինի կապելով կնդամբք եւ 

ճախանոցօք եւ ազգի ազգի կտտանօք (131 / 30) 

  

ՉԱՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ            - 5 

  եւ միանգամայն ի լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէր՝ 

յափշտակող առ ամենեսեան, զրկող զներքինս եւ զարտաքինս 

անհնարին չարագործութեամբք:  (127 / 32) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա (74 / 4) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն 

սկիզբն չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ բերէր քաջալերութիւնս. 

կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 25) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 9) 

  



3641 
 

ՉԱՐԱԴԱՌՆ   - 1 

  որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ միայն 

զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն 

(139 / 4) 

ՉԱՐԱԴԵՒ      - 1 

  Ըստ որումն եւ չարադեւս այս այր, որ այժմ ըմբռնեալ առաջի ձեր անցեալ 

կայ ի մէջ, յոխորտութեամբ լի զանձն առնէր հրապարակապէս  (80 / 31) 

  

ՉԱՐԱԹՈՅՆ   - 3 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  Տի նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 19) 

ՉԱՐԱԺՈՂՈՎ            - 1 

եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս 

եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 20) 

ՉԱՐԱԼԼՈՒԿ   - 4 

զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 18) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ, ընդ 

մէջ անկեալ հեշտութեանցն հատման չարալլուկ կարեաց նեղութեանն (162 / 26) 
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Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն ի 

յառատ բարեկեցութեան, եւ թշուառականքն ի չարալլուկ կենացն 

հարկաւորութենէ (172 / 2        

վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի (227 / 26) 

  

ՉԱՐԱԽԱՆՁ  - 1 

  Հի՞մ չարախանձ ժանեօք ի կորստեանն յուղարկէք խորխորատ զբարեսէրդ 

անձն:  (245 / 11) 

ՉԱՐԱԽՈՐԺԱԿ         - 1 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 21) 

  

ՉԱՐԱԽՏԱԿԱՆ         - 2 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, 

այլ չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ 

հասարակիս  (74 / 12) 

  այլ խառն եւ անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի 
չարախտականս ի սեւամաղձութենէն:  (144 / 22) 

ՉԱՐԱԿԱՄ      - 1 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

ՉԱՐԱՀԱՄԲԱՒ           - 3 

  առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ հայհոյող կամակորութեամբ 

միայն անուամբն բաւական է ի բաց դարձուցանել:  (128 / 23) 

  այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 33) 
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զերկուց այսոցիկ չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս 

պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ 

վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 23) 

  

ՉԱՐԱՀԱՄԲՈՅՐ        - 1 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 7) 

  

ՉԱՐԱՀԱՏՈՅՑ          - 1 

այնմ փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  

ՉԱՐԱՀԱՒ       - 1 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, անուանել 

պատճառ:  (136 / 10) 

  

ՉԱՐԱՀՆԱՐ    - 4 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 27) 

  եւ զօրէն իբրու նախահոգակ խրատու վարելով ի 
չարահնար խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 15) 

  եւ ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ 

տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի 
չարահնարէ հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ (146 / 32) 
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ՉԱՐԱՀՈՏ      - 1 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն 

ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 27) 

  

ՉԱՐԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցանէ  (148 / 14) 

  

ՉԱՐԱՂԷՏ      - 1 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 27) 

  

ՉԱՐԱՄԻՏ     - 1 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  

ՉԱՐԱՄՈԳԱԿԱՆ       - 1 

  եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք իւր 

վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  

ՉԱՐԱՇՈՒԷՐ  - 1 

  Ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազանք, որ խամրէք չարաշուէր արկածիւք 

զդեռաբողբոջս զարմ:  (245 / 7) 

ՉԱՐԱՇՈՒՔ    - 1 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 
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ՉԱՐԱՉԱՐ      - 20 

  Բայց եւս նմանապէս եւ ի Հեղեայ չարաչար կրիցն կարի յոյժ հաստատուն է 

ուսանել. (33 / 7) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի (50 / 23) 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ (67 / 30) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 21) 

  իբր զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն 

տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ 

ձեռս:  (70 / 10) 

   այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ 

քերքելով չարաչար զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն (77 / 31) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել   (78 / 5) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն (78 / 9) 

  մի ազա՞տ եւ թարց չարաչար մահու հատուցանելոյ դատաստան զերծանե՞լ 

կարասցեն, եւ ոչ բնաւ երբէք:  (92 / 2) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ 

այնպէս չարաչար մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական 

զհայրն առնէր (129 / 16) 

  որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, (194 / 13) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք (226 / 15) 
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  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի 
չարաչար վանդումն:  (46 / 14) 

յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 5) 

  եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի 
չարաչար նեղութենէն:  (101 / 1) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 12) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն եւ կամ զայլ ինչ զանդամոցն զչարաչար խեղութիւն եւ 

կամ թէ աղքատք արդեօք եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի 

վատթարագոյնս միտեցին չարիս  (125 / 1) 

  որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս 

նոցա:  (211 / 15) 

  այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի 
չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն բարեացն:  (216 / 28) 

 

ՉԱՐԱՊԱՏԱՀ            - 1 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասեւ է երբէք զի վայրաբերութեամբ իսկ անյիշատակ 

զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն, եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ 

երկրաքարշ պատաղելոցն ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ 

երկոցունց չարապատահ դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ 

բաւականապէս զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 14) 

ՉԱՐԱՌ           - 2 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 28) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի (142 / 31) 
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ՉԱՐԱՍԷՐ      - 1 

  Եւ թերեւս զարմանալի ինչ ոչ են, զի եթէ յիրերացն չարասէր յօժարէն 

մարդիկ խողխողումն, ո՞րչափ եւս յընչիցն առնել ամայի:  (86 / 3) 

  

ՉԱՐԱՑԵԱԼ    - 2 

  զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ ամբարհաւաճիցն 

եւ չարացելոց մարդկան:  (131 / 12) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք (230 / 33) 

  

ՉԱՐԵԼ           - 1 

որ ոչ զչարել միայն բնաւորեցան ընդ լուտալի  գործսն(79 / 6) 

  

ՉԱՐԵԼԻ         - 1 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 31) 

  

ՉԱՐԻՔ           - 56 

ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ 

յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 6) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին 

(60 / 15) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 
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ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոց (69 / 19) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, (79 / 17) 

  նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց (83 / 12) 

որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան գոնեայ եւ 

դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ (86 / 28) 

եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 34) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ (106 / 13) 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն 

էառ չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. (129 / 20) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ 

զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 34) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման (139 / 3) 

  այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր 

սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց (148 / 20) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ 

ամենադաւ չարեաց, զոր իբր զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք 

յարուեստաւորացն գործով կահարել, եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի 

վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին, 

եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ յարձակել 

աւազակութեամբք, որոց յաղթեսցեն նաւաց, յորս փութան անխնայ ընկլուզանել 

յանդունդս զբազում անձինս, եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում 

անգամ եւ առ իրեարս մատուցանեն գործակիցքն չարեաց եւ յանխնայ խեթկելով 

զընկերս ընկենուն կերակուր ձկանց զմարմինս նոցա:  (149 / 12;  149 / 20) 
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  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ 

ատելութեանն, մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին 

համանման չարեաց:  (190 / 8) 

  թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին 

համանման չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն 

վաստակոց (235 / 6) 

  Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 

եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց (244 / 21) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց,  (246 / 27) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 6) 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս 

զանապակ չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն 

առնել վիհ, եւ միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 4) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 34) 

եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 24) 

  այլ զի ընտելակրթեալք յասացելոցս ի միտ 

ունելով զչարեացն հոգաբարձութիւն, զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս 

ստանալ աստուստ ազատութիւն:  (135 / 26) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 7) 
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  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ  (62 / 27) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց 

անպատում չարեացս (244 / 27) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր 

փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ, զերկս չարեացս (245 / 21) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեմ զանպատում չարեացս, դեռեւս նա 

յերկայնմտութեան է՝ ըստ ամենիմաստն իշխողութեան. եւ դառն գազանամիտս 

տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ կատարեն գործ:  (245 / 26) 

  Իսկ եթէ առ աստուածութիւնն բողոքեցից, եւ գոչեմ զչարեացս հաւումն, որ 

կատարիս յիս, դեռեւս ամենադէտ ակամբն երկայնամտէ, սակս որոյ 

մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ (243 / 29) 

ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն, երկրպագեցից ամենայաղթ 

տէրութեան նորա. բողոքեցից զչարեացս հաւումն (247 / 6) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի 

մերս  (82 / 16) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 21) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով 

համանման չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ 

հասանէր չարութիւն  (87 / 25) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, (89 / 26) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, ո՜ով վեհք 

դատաւորաց:  (90 / 32) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն եւ 
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սաստիկ աշխատութեամբն, զոր հասուցանէ գործողաց, եւ այլ 

բազում չարեօք (146 / 29) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն շիջուցանել 

զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 14) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 6) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 21) 

  որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել, նոցին եւ զանխուլ 

փութացաւ հասուցանել չարիս, բանագնաց ի թշնամիսն ելով՝ առ ի յիւրայոցն, 

(81 / 18) 

  որում խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս (83 / 8) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 4) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 22) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 30) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս  (93 / 2) 

  եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի վատթարագոյնս 

միտեցին չարիս  (125 / 3) 

  որպէս երեւեցաւս բնականապէս յինքեան ունել զարտաքոյ 

իրաւանցն չարիս  (133 / 11) 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 11) 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 20) 
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  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս 

մատոյց չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 23) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս 

դրդէին չարիս:  (190 / 11) 

  ո՞ւմ պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  

ՉԱՐՉԱՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. միաւորեցից զմեղանչական 

մարմինս տէրունական չարչարակցութեանն.  (242 / 26) 

  

ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ - 4 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  ոչ խնայէի ի մատնել զդասս հաւատացելոցն ի 

բանարգել չարչարանացն նեղութիւնս (194 / 2) 

  

ՉԱՐՈՒԹԻՒՆ  - 33 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն 

սովորութիւնս  (42 / 22) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն (89 / 21) 

  որ միշտ չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 
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  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից 

բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 18) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ 

տեսակս չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց 

գործ:  (74 / 9) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ 

յայս չարութեան հետեւանս:  (87 / 12) 

  որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց գոյանայ, այլ միայն 

որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 7) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին (136 / 12) 

  որ է առանձինն սարաս չարութեան (141 / 26) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 21) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն 

արգելեալ չարութեանն լինէր գործ (97 / 32) 

  գտցէ զամենայնսն յերկուց հակառակացն խառնեալ՝ ի բարւոյ եւ ի չարէ եւ 

յոմանս եւ առաւելեալ զապականագործ չարութեանն խառնուած (141 / 16) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 10) 

որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 20) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (135 / 1) 

, ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն կրեսցեն պատիժս:  (247 / 7) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան (124 / 13) 

զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց  (126 / 26) 
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  եւ յաւէտ հաւաստի հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս 

տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի, (128 / 31) 

  եւ զնոյն ի չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս (125 / 5) 

  իբրու եւ ոչ փոքր ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն  (56 / 23) 

  մինչ զի գրեթէ ամենեւին յանասնականն անբանագոյն 

զառածանէ չարութիւն:  (57 / 8) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

  եւ ռչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 21) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն  (83 / 16) 

  ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ 

հասանէր չարութիւն  (87 / 26) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտեղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ միանգամայն 

մտաւոր մարդ:  (90 / 5) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 

յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն զմայրենի 

փշաբերութեանն չարութիւն:  (125 / 28) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 21) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն (140 / 18) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ 

իբրեւ զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք 

կոխել զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 
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  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 29) 

  

ՉԱՓ   - 15 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16;  30 / 17) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 30) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

  որք մեծագոյն երկով յետ բազում ամաց հասանեն ի չափ:  (146 / 16) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 8) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 13) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 20) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 30) 

թէպէտ եւ երեքամսեան չափի աւուրբք, սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի 

բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ 

բուրաստանացն:  (166 / 11)        

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 
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զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 18) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ 

կարճառօտութեան չափովքն, եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն 

շարագծելով բանս (55 / 25) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ 

վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (55 / 29) 

  

ՉԱՓԱՒՈՐ      - 8 

  եւ զնոյն որոշումն0 ի գետնանախանձիցն եւ երկրաքարշ պատաղելոցն 

ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ երկոցունց չարապատահ 

դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ բաւականապէս զընդացմամբ 

ողջութիւն:  (105 / 13) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան. 

փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն (161 / 11) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ 

երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ  (175 / 29) 

  որք ոչն գիտացին թշուառականքն զաղցաւոր չափաւորացն դիւրութիւն 

(143 / 9) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն զգեստուցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

  զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ 

առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց 

բարեբանութիւնս (137 / 20) 
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  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց, զի թէ հնար ինչ էր եւ 

զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն կացուցանէր բնակչացն, 

այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն իրօք:  (139 / 6) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 3) 

  

ՉԱՓԱՒՈՐԱԳՈՅՆ     - 1 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով (224 / 10) 

  

ՉԱՓԱՒՈՐԱՊԷՍ       - 8 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 26) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ոչ  չափաւորապէս (54 / 30) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 13) 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն (86 / 12) 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն  (93 / 31) 
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  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս  (104 / 34) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց, որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ 

ոչ իբրեւ զանարդիլսն է անհեդեդ. բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ 

զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս պատկանեալ տեսակ  (121 / 1) 

  

ՉԱՓԵԱԼ        - 2 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգիի ընդ համարով (158 / 27) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

  

ՉԱՓԵԼ           - 2 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ  (84 / 5) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 21) 

  

ՉԱՓԻՄ   - 1 

որք չափին եզերբք, բովանդակին մեծութեամբ:  (199 / 31) 

  

ՉԵՒ ԵՒՍ         - 3 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութեն (235 / 12) 
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  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  

ՉՆՉԻՆ           - 1 

  մինչ զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի 

գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ 

եւ չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 31) 

  

ՉՈՐ    - 1 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

  

ՉՈՐՐԵԱԿ      - 2 

սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս խառնուածոցս լինել 

հմուտք, (162 / 11) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  

ՉՈՐՐՈՐԴ      - 2 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցվրորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 9) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 29) 
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ՉՈՐՔ  - 1 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 
չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 8) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն  (202 / 21) 

  բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն 

զասացելոց չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 17) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի 
չորից առաքինութեանցն հանդէս  (230 / 8) 

  որ ըստ չորիցդ բաժանեալ ժամանակաց ձագասնոյց եւեթ լինելով զիւրն 

բազմացուցանէ ծնունդս:  (122 / 27) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  որպէս արար Եւպողիս «յՈսկի ազգին», եւ Արիստիդէս 

«Յաղագս չորիցն»:  (185 / 4) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր 

սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով 

տարերօք կշտամբել եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ 

գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր  (100 / 32) 

  եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ քաջագոյն 

եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս երեւել:  (235 / 25) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր 

(35 / 13) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն (157 / 13) 

  

ՉՈՒ     - 2 

  Ընդ որ յաւէտ զարմանայի, ոչ միայն ընդ միաբանականն չու, այլեւ ընդ 

գեղեցիկ յօրինմունս կազմութեանն շուրջ խմբեցելոց, մանաւանդ ընդ ձիական 

եւ հետեւակ զօրութեանն:  (214 / 4) 
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եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 2) 

  

 ՉՈՒԱՆ           - 2 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն (149 / 2) 

  եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  

ՉՈՒԱՆԱՁԳՈՒԹԻՒՆ - 1 

  որք ոչ ի դպրոցն իմաստասիրացն դեգերին, եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ 

միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր մարդկան, այլ ձեռք ի 
չուանաձգութիւնս աշխատին (150 / 12) 

  

ՉՔԱՒՈՐ         - 1 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ 

յաղթահարեալ չքաւորի:  (182 / 21) 

  

ՉՔԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ       - 7 

  որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս, զգածեալս չքաւորութեամբ:  (139 / 32) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 25) 

  եւ կամ որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ  (172 / 21) 

«Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել (49 / 20) 
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  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ  (163 / 16) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն (128 / 13) 

  

ՉՔՆԱՂԱԳԻՒՏ          - 6 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն (60 / 17) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 10) 

  որք սովաւ վարեցաւ եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ 

(234 / 3) 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային եւ 

գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող 

ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի բացարձակ 

օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 28) 

  ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ 

որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ ինչս (219 / 27) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 11) 

  

ՉՔՆԱՂԱԿԵՐՊ         - 1 

զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակս 

երամս թռչնոցդ:  (119 / 14) 

.Պ       605  (1282) 

  

ՊԱԽԱՐԱԿԱՆՔ         -5 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի, զորոյ պախարականս եւ ես թէպէտ եւ ոչ կարիցեմ 
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ըստ արժանոյն արտադրել, այլ ըստ կարի անցից ապագովել ի բնաւ 

մասանց:  (147 / 29) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ 

տարցիս պախարականս՝ զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ 

վատութեանն եւս կարծիս:  (232 / 24) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ 

յոլով պախարականօք եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ 

բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքենէ, 

հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 9) 

  որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք հայհոյեալ ոչ միայն ի 

մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց 

որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 2) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն  (141 / 7) 

  

ՊԱԽԱՐԱԿԵԼ            - 1 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, 

եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 17) 

  

ՊԱԽԱՐԱԿԵԼԻ         - 1 

զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն 

(141 / 2) 

  

ՊԱԽԱՐԱԿԵՄ           - 1 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 27) 

  

ՊԱԽԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ  - 1 
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  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  

ՊԱԿԱՍԱԳՈՅՆ          - 1 

ուր խորհրդականք եւ ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ 

այսպիսի պակասագոյն ի վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի 

մշակականն (138 / 27) 

  

ՊԱԿԱՍԱՄԻՏ            - 1 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

  

ՊԱԿԱՍԱՄՏՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս 

(132 / 28) 

  

ՊԱԿԱՍԵԱԼ   - 2 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 21) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 25) 

  

ՊԱԿԱՍԵԼ      - 1 

  ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

  

ՊԱԿԱՍԵՄ     - 1 
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  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 

  

ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆ        - 4 

զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ ի կրողսն 

լինէր ներգործութիւն:  (137 / 30) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 20) 

եւ ոչ մի ինչ պակասութիւն ի բոլորն անդամոց:  (102 / 6) 

  զպախարակելին հակառակ գովելոյն բնաւորեցոյց 

յինքեան պակասութիւն (141 / 3) 

  

ՊԱԿՇՈՏ       - 1 

  եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 12) 

  

ՊԱԿՇՈՏԵԱԼ            - 1 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ  (72 / 28) 

  

ՊԱԿՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 28) 

  

ՊԱԿՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 
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  ահագին դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ 

անդադար բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 9) 

  

ՊԱԿՈՒՑԱՆՈՂ          - 3 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 16) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 4) 

  զորոց զհետ ելանէր նահատակ մի ի նմին կողմանէ ահաւոր ձեւով՝ յաղթ 

մարմնով, անճոռնի հասակաւ, եւ պակուցանող մեծութեամբ զինուցն  (209 / 22) 

  

ՊԱԿՈՒՑԵԱԼ  - 2 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ 

քաջաբարութիւն  (93 / 31) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք (91 / 31) 

  

ՊԱԿՈՒՑՈՒՄՆ           -6 

եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

  ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, 

զստութիւն իբրու զստուգութիւն  (195 / 10) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի 

զարհուրելի պակուցումն զտեսողսն (156 / 5) 



3667 
 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն (205 / 6) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի 
պակուցումն նմանապէս եւ ի պարտութիւն:  (38 / 23) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին  (191 / 27) 

  

ՊԱՀ    - 2 

  սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի 
պահու խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս 

զկոչումն:  (160 / 10) 

  Եւ ահա իբրեւ այս այսպէս եղեալ յարդարէր, հուպ ի 

յառաւօտին պահուն, որպէս նշանակէր, դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն 

հայէին ի գունդս թշնամեացն, յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք, յայնժամ 

տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա զնախամարգարէին լինելով, 

իբրու զկամօք մատնողէ ի ձեռս հակառակորդացն:  (206 / 5) 

  

ՊԱՀԱՆՋԵԱԼ - 1 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 20) 

  

ՊԱՀԱՆՋԵԼ   - 3 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել, որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու 

եւ բազում խաղաղութիւն յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի 

աշխարհի:  (84 / 30) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 2) 
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  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ, իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով 

դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ 

զարծաթոյ:  (101 / 4) 

  

ՊԱՀԱՆՋԵՄ   - 9 

որք միանգամ բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 9) 

եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 29) 

  «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի վատառուսն զնոյն պահանջես համարս» 

(35 / 27) 

թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 

վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 23) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին 

վրիժուց պահանջեսցին տոկոսիք (244 / 30) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 6) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 9) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս (115 / 15) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  

ՊԱՀԱՆՋԻՄ   - 3 
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  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք (161 / 27) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս (34 / 33) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն 

զսակեալն պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց 

աշակերտաց:  (37 / 9) 

  

ՊԱՀԱՆՋՈՂ   - 1 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 6) 

  

ՊԱՀԱՊԱՆ     - 5 

սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան (233 / 10) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի զգուշանալ 

սքանչելագունիս կարգեցելոց (186 / 6) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 28) 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս (80 / 1) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք  (31 / 17) 

  

ՊԱՀԱՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն 

իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ 
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ամբողջ պահապանութիւն, եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ 

կատարելական իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 23) 

  

ՊԱՀԵԱԼ         - 1 

  այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 13) 

  

ՊԱՀԵԼ           - 22 

  դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել մտերմութիւն եւ 

վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ մանկունսն:  (33 / 20) 

  առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ 

պարկեշտութեանցն պահել մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 9) 

  եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ 

հաստատուն պահել:  (110 / 18) 

  զ՛ի ներքս արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ  (114 / 20) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 21) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 31) 

  ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 5) 

եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք (231 / 1) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն 
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ուրախակցութիւն, այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար 

կենդանի պահելոյ:  (158 / 26) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ 

զաշխարհ պահելով՝ խնամեալ տածէ արարչական իւրով 

մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ 

գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի բարեխառնութենէ օդոցն 

(96 / 31) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 17) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի զհարց ստացուածս 

զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 24) 

  յաղագս ի թշնամեացն պահելով խողխողմանէ ամբողջ, մնայ միշտ 

խաղաղական:  (118 / 22) 

  Եւ հանապազ մտերամաբար զարդարութեանն ունել զուգահաւասար 

մատակարարութիւն առ խնամածուսն 

ինքեան պահելով հաւատարմութիւն:  (122 / 17) 

յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն 

ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն 

ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս 

զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 15) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի 

միմեանց պահելով զկենդանական շունչս:  (172 / 8) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն 

ինքեան պահելով:  (175 / 4) 

  Ընտանեայ հաւասար այսմ եւ արմաւենիս, թէպէտ եւ յոլովիւք առաջի 

արկանէ զհրահանգս, ոյց հաւատացաւն, այլ ազատ յանպիտան 

անարգութենէն պահելով զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի 

պիտանացու շահս ընդունողացն:  (180 / 10) 
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  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ 

ամենայն պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի 

բազմականի պահելով՝ դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն 

տեղիս, եւ ի սուղ ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս 

բաղձանաց ըստ ըղձի մատուցանէ:  (237 / 11) 

  

ՊԱՀԵՄ          - 20 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր 

կուսութեանն պահեաց զաւանդութիւնս, (100 / 12) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 19) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ 

յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 33) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց  (117 / 14) 

  եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք զգուաշացեալք  (150 / 18) 

  եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ 

ամբողջ պահեսցեն (75 / 10) 

  զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան կալցին, եւ անցնիւր 

այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն պահեսցէ (72 / 17) 

  որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ մատուսցէ, 

զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 12) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կար  (72 / 5) 

որպէս զի անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 30) 

  զի ոյք զամուսնութեանցն պահեցին հարազատութիւնս (42 / 32) 

  իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն միշտ առ իւրն 

համանմա պահէ զուգակից՝ (42 / 28) 
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  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ(64 / 6) 

  եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն (85 / 7) 

  որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 

խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ (232 / 2) 

եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 

  առ որս անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս 

մխիթարութեան ունէի ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին 

խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 15) 

  որ ի տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս 

կուսութիւն (66 / 26) 

  

ՊԱՀԻՄ          - 3 

  Բայց անկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի 

նմին եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան 

(103 / 27) 

  եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն 

պարկեշտ անկողինքն պահին  (117 / 19) 

  սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 23) 

  

ՊԱՀՊԱՆ       - 1 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն 

հաւատացան պահպանք, խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս 

իւրեանց յապահովութեան զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 
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ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ         - 2 

որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց 

ընձեռեալ պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 3) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր 

ամրութեանն պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ 

զբարի եւ զչար  (187 / 3) 

  

ՊԱՀՊԱՆԵԱԼ            - 1 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն  (34 / 18) 

  

ՊԱՀՊԱՆԵԼ   - 1 

  եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ նաժտաց յամրածածուկ 

սենեակս:  (64 / 16) 

  

ՊԱՀՊԱՆԻՄ  - 2 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից 

իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն հարկատուութենէ օրհնութեամբ 

ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 3) 

  

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԻՒՆ     - 6 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով 

բնաւորական պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով 

ստացողացն:  (105 / 26) 

  յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն 

ամբողջ պահպանութեամբ պաշտպանեալս:  (226 / 6) 
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  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն 

զգուշանալ պահպանութեանցս սորա:  (143 / 28) 

  ո՞ արդեօք զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն (54 / 6) 

   բայց որպէս ասացաւն, ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ 

ամրութեամբ պահպանութիւնն քաջայայտ է (182 / 13) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 
պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

  

ՊԱՀՔ - 1 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ 

աւուրբք զպահոցն նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  

ՊԱՂԱՏԱՆՔ  - 3 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք 

եւ պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն 

անձին փրկութեան:  (76 / 29) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 7) 

  

ՊԱՂԵԱԼ        - 1 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ (198 / 20) 

  

ՊԱՃԱՌ          - 1 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 
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եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

  

ՊԱՃԱՐ          - 5 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց (112 / 13) 

՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից եւ հարթուցեալ ահա 

մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի պաճարաց:  (133 / 4) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, (152 / 4) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ (131 / 7) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն 

հարկաւորագոյն պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 24) 

  

ՊԱՃԱՐԱՆՔ   - 8 

այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան 

հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան 

ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ 

կորստեան:  (136 / 25) 

  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, պակուցանել եւ իւրոցն գտանէր պաճարանս զօրաց (81 / 29) 

  զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս իւրումդ չար 

կարկառելով անձին:  (87 / 16) 

              Եւ քանչի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի 

վերակացուացն հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ 

յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 28) 
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Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն 

մատուցանէ պաճարանս մարդկան. (118 / 20) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 26) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք (85 / 3) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք 

ցամաքային պաճարանօք (148 / 29) 

  

ՊԱՃԱՐԵԼ      - 1 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

  

ՊԱՃՈՒՃԱՆՔ - 3 

  որ ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք 

զզարդուց բոցափայլիւր ի հասարակացն:  (248 / 20) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի 

զարդսն պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 25) 

  

ՊԱՃՈՒՃԵՄ   - 1 

  Ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ գարնանայինս իմն 

զարդարեալ պաճուճի ժամանակ, զանազան ծաղկանցն յօրինմամբք 

ուրախացուցանելով զբոլոր կենդանիս:  (165 / 33) 
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ՊԱՅԾԱՌ       - 5 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 16) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 24) 

   միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ 

եւ զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

առաջին ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ 

միոջէ անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ  (228 / 20) 

  Եւ արդ յորժամ այս այսպէս գեղեցիկս ախորժակս կրկնակի իրաւամբք 

զարդարեալ նազի, զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել 

յղփացուցանէ եւ պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս (238 / 8) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱԳՈՅՆ      - 2 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 10) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 28) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱԶԱՐԴ      - 1 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ 

եւ պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 20) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱԶԳԵՍՏ   - 3 
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  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար, քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս 

փայլեալ եւ կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի 

քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար 

իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 21) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ 

եւ պայծառազգեստ վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել, եւ որքանեօք եւս 

տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 18) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս 

եւ պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 15) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱԶՕԴ       - 1 

  եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 9) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱԿԱՑՈՒՐԴ           - 1 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի 
պայծառակացրդիցն ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ 

բոլորովին Աստուծոյ հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 14) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՆԱՄ  - 6 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք  (170 / 22) 

ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան (233 / 11) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր (66 / 18) 
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  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 26) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ 

հաւուցն պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ, որ ծաղկազարդ 

երանգօքն պաճուճանաց եւ գերապարծ հրճուանօք զզարդուց բոցափայլիւր ի 

հասարակացն:  (248 / 19) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան (58 / 17) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՊԷՍ        - 1 

եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն (35 / 22) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՑԵԱԼ       - 8 

  Նախ եւ առաջին՝ համբակացն ծաղկեալ հարազատութիւնք կարի 

յոյժ պայծառացեալ զուարճանան (41 / 27) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ 

ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 32) 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 15) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 26) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք  (121 / 13) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան 

հանապազ պայծառացեալ զարդարի:  (232 / 6) 
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որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ 

գտանին պայծառացեալք:  (116 / 1) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

  այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի 

ատենիցն պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 9) 

  

ՊԱՅԾԱՌԱՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց, (109 / 24) 

  

ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԻՒՆ    - 16 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս 

աճեցեալ պայծառութեամբ, (80 / 24) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս…այլ զբարեխառնն եւ 

զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին միջասահմանն:  (104 / 10) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն 

գտանի պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն (166 / 2) 

  եւ ես առաւել զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն 

ղամբարս:  (246 / 8) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 31) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ 

քաղաքաց պայծառութեան ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր 

շինութեան տանց:  (34 / 22) 
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  եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան՝ (119 / 13) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 5) 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, (244 / 19) 

  այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս 

զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 19) 

  ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն (96 / 29) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 28) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն, արժանաւոր վարկայ 

հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել լսելեաց (204 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 5) 

  ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ իշխանութիւն. եւ կամ ընդ 

նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ (101 / 20) 

  

ՊԱՆԾԱԼԻ     - 7 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս, եւ 

գեղեցիկ մրցանակ գովութեան ի բոլոր մարդկանէ, եւ անուն իսկ 

ամենահրաշ պանծալի՝ որպէս թէ անջինջ մատենիւք անցեալ յապառնիսն 

թողուցուն հանապազ:  (38 / 6) 

  անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ իւրեանցն վասն 

խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի 

շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 26) 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս յօտարազգեացն 

սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ (155 / 30) 
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  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 35) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ  (32 / 29) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք 

հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ 

բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն (114 / 14) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 12) 

  

ՊԱՆԾԱՄ       - 3 

եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն 

յօրինելով՝ պանծային զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 17) 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ 

յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  

ՊԱՆԾԱՆՔ     - 6 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն զսա:  (109 / 18) 
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  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց, եւ թռչնոցն, 

եւ ծովյին լուղակաց, որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի 

բարեփառութիւն սորա եւ նաւթճելով պատմեն զհոյակապ 

նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս 

պարգեւեցաւ  (113 / 9) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի (141 / 1) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 

  

ՊԱՆԾԱՑԵԱԼ            - 2 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ 

զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (109 / 1) 

ընթերցասէր կրթականութեամբ հանդիպելով ի գուպարս բանամարտիցն՝ 

ըմբերանեսցես հանճարեղ բանիւ զբանիւն պանծացեալս:  (247 / 20) 

  

ՊԱՆԾԱՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 1 

  ամենայն ուժով փորձեցին զայս 

նախախնամութիւն պանծացուցանել յաշխարհի  (76 / 9) 

  

ՊԱՇԱՐԵԱԼ   - 4 

  միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ (134 / 8) 
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  եւ կամ որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ. (172 / 21) 

  Այլ ո՞վ աղէ դարձեալ պաշարեալ թշուառականս ես հեծեծելի եւ եղկելի, 

իբրու որպիսո՞ւմ կրից համբերեմս:  (189 / 20) 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 21) 

  

ՊԱՇԱՐԵԼ      - 1 

  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  

ՊԱՇԱՐԵՄ- 1 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

  

ՊԱՇԱՐԻՄ     - 1 

  այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ լինելով 

տրտմութեամբս, մինչեւ ոչ եւս մնաց յիս դուզնաքեայ զօրութիւն 

մխիթարելոյ:  (188 / 25) 

  

ՊԱՇԱՐՈՒՄՆ - 2 

եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ 

ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 22) 

  եւ խաւար ի միջօրէի եւ ի հասարակ գիշերի անակնկալ աղիտից 

հանդիպեցաւ անձն իմ ի պաշարումն չարեաց, (246 / 27) 

  

ՊԱՇՏԵՄ       - 1 
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  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել, զի 

սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ զաւելաստացու 

ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 7) 

  

ՊԱՇՏԵՑԵԱԼ            - 5 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն 

գեղեցիկ պաշտեցեալ մատակարարէ խնամս  (85 / 18) 

  կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 28) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց (104 / 13) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել 

(135 / 19) 

  

ՊԱՇՏՊԱՆ    - 5 

որոց զօրաւիգն եւ պաշտպան հաւատացեալ էր լինել (81 / 16) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր 

օգտակարագունիցն պաշտպան դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 19) 

  որոց միանգամ պաշտպանն հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ 

յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 32) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան (31 / 18) 
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ՊԱՇՏՊԱՆԵԱԼ         - 10 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 10) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին 

եւ պաշտպանեալ իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն 

նախախնամութեան իմաստից, (98 / 1) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 30) 

  պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, (155 / 6) 

  եւ ոչ այլուստ ուստեք յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով 

մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն 

լրումն:  (186 / 28) 

  յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ 

պահպանութեամբ պաշտպանեալս:  (226 / 6) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 10) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք, (165 / 20) 

  ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք առատաբեր եւ 

յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին կեալ ի մէջ 

բարեբախտութեան (216 / 12) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետազօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 10) 
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ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ           - 2 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն,զի թերեւս շնորհիւ 

ժողովեալն ողորմութեամբ ի վայելելն պատրաստեցի:  (162 / 21) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 32) 

  

ՊԱՇՏՊԱՆԵՄ           - 1 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 14) 

  

ՊԱՇՏՊԱՆԵՑԵԱԼ    - 1 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 24) 

  

ՊԱՇՏՊԱՆԻՄ           - 3 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց, այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին 

(151 / 23) 

  Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 23) 
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  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ իւրաքանչիւր 

պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք, զմարզելոյն 

ասեմ եւ զյօրինիչ կերակրանացն նիւթոյ եւ ընդ նոսին՝ հաւասար զարծարծումն 

լուսաւորութեան:  (105 / 28) 

  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն 

արժանաւոր պաշտպանութիւն:  (139 / 20) 

  յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան 

զյոյս պաշտպանութիւն իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն 

զկործանումն, յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ 

քաջալերեալք լինէին (208 / 7) 

  

ՊԱՇՏՕՆ       - 2 

  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն, այլ 

ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար զզրկութեան 

ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց… եւ վեհիցն 

արժանաւոր բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր 

բարեդիպութիւնք (72 / 25) 

  

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ           - 2 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ 

գործոյն պաշտօնեայ (230 / 32) 

  եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ լինել:  (102 / 29) 

  

ՊԱՊԱԽԵՄ   - 1 
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  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ (144 / 26) 

  

ՊԱՌԱԿԱԿԱՆ            - 1 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն 

եւ պառակական խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն 

արգելոյին վայր, իբրու անխրամատելիս գործելով:  (214 / 19) 

  

ՊԱՌԱԿՏԵԱԼ            - 1 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային 

եւ պառակտեալք այսր անդր հարթուցմամբն անհետազօտելիք լինէին (214 / 25) 

  

ՊԱՍՔԵՑԵԱԼ - 1 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 28) 

  

ՊԱՍՔԵՑՈՒՑԵԱԼ      - 1 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ  (144 / 25) 

  

ՊԱՏԱՀ          - 6 

  որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց (73 / 27) 
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   զի ամենայն ի ներքոյ երկնիս լինելութիւնք ոչինչ առանց հակառակին 

խառնուածոյ գոյացեալք եղեն ըստ պատահիցն:  (114 / 1) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ 

մասանցն պատահիւք:  (142 / 10) 

  Եւ արդ՝ զի այսպէս ամենադժպատեհ պատահիւք լի է իրս (151 / 33) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս:  (54 / 29) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս (141 / 20) 

  

ՊԱՏԱՀԵԱԼ   - 2 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց  (73 / 26) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց  (190 / 5) 

  

ՊԱՏԱՀԵԼ      - 3 

  Իսկ այսպիսի անագորոյն ապականչի պատահել նմանապէս 

անարգահատելի ձեւով արութիւն է, եւ անսալ՝ անարութիւն:  (77 / 6) 

հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից 

ստէպ պատահել:  (145 / 28) 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն 

հակառակին պատահելով  (133 / 21) 

  

ՊԱՏԱՀԵՄ     - 9 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն (75 / 26) 

  զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 12) 
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  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ 

իրագործութեան պատահեաց երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց 

ըստ նկարագրութեանն արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 9) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 17) 

եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ բոլորափառութեան 

ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 19) 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն  (32 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց (77 / 17) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն (142 / 4) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  

ՊԱՏԱՀԵՑԵԱԼ          - 1 

  նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն 

(86 / 15) 

  

ՊԱՏԱՀՈՒՄՆ - 7 

  որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 17) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 4) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 23) 

  եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս  (233 / 23) 

  որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 9) 
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  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք զկականումն տանելով 

զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 20) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  

ՊԱՏԱՂԵԱԼ   - 1 

  եւ զնոյն որոշումն ի գետնանախանձիցն եւ 

երկրաքարշ պատաղելոցն ընդունելով, կշռակի եւ չափաւոր գոյութեամբն ի մէջ 

երկոցունց չարապատահ դժնդակութեանցն զուարճացեալ՝ կրեալ 

բաւականապէս զընդացմամբ ողջութիւն:  (105 / 13) 

  

ՊԱՏԱՆ          - 3 

  արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 15) 

  եւ անդէն բուռն զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ 

ձեռօք հազիւ ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ 

արտաքս զայնորիկ մեռելոյ ընկենոյր մարմինս (91 / 16) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. (151 / 27) 

  

ՊԱՏԱՆԴԵԱԼ            - 4 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն (143 / 12) 

  ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն 

երթեալ:  (146 / 35) 

  եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ 
է(147 / 25) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի (227 / 26) 
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ՊԱՏԱՆԴԻՄ  - 1 

զանազան կարեօք պատանդեցաւ (75 / 28) 

  

ՊԱՏԱՌԵԱԼ   - 1 

  վասն զի սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի 

բռնութեամբ պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ (176 / 10) 

  

ՊԱՏԱՌՈՒՄՆ            - 1 

  Իսկ գեղեցիկ հրամանատուին համբերելով անսացեալ մինչեւ ի մտանել 

հակառակորդացն, յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ 

արարչին ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ 

բարձրագոյն համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ           - 5 

  որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր 

յամբաստանութենէ պատասխանեացն ազատութիւն:  (236 / 3) 

  որով աղագաւ եւ անցեալ հայցէր պատասխանիս  (34 / 11) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն 

արտատուեալ պատասխանիս:  (36 / 27) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս (39 / 5) 

եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ 

ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9) 

  

ՊԱՏԱՐԱԳ  -4 
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 այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 15) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի 

տէրունեանն պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն 

քաւութեան եւ լուացման մեղացն:  (178 / 8) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել 

փութով պատարագին  (156 / 9) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, եւ 

զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  

ՊԱՏԱՐԵԱԼ   - 2 

  որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ սուղ երեւեալ 

զանազանին յիւրեանց (168 / 31) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան (230 / 16) 

  

ՊԱՏԱՐՈՒՆ   - 3 

  եւ պատարուն բոլորն իսկ լցեալ իմաստութեամբ  (80 / 16) 

  յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն առեալ տանի 

շնորհ:  (85 / 29) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 26) 

  

ՊԱՏԵԱԼ        - 2 

  եւ ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք, (148 / 6) 
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  եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 25) 

  

ՊԱՏԵՀ          - 1 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել (77 / 24) 

  

ՊԱՏԵՀԱԳՈՅՆ          - 1 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 10) 

  

ՊԱՏԵՄ          - 1 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք  (90 / 11) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄ  - 15 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ 

մղի պատերազմ առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  յորմէ ի հարկէ այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ 

դրդէր պատերազմ:  (79 / 28) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ  (81 / 11) 

  եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, պատերազմաց լինին 

առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ խողխողման:  (42 / 17) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, (243 / 6) 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, (52 / 15) 
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  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ 

մեծարեալ պատերազմացն երեւի գործ, (114 / 29) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս   (114 / 24) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն շիջուցանել 

զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 13) 

որ զի եւ զինքն իսկ իբրեւ զզօրավար գոգցես ի յեսուեանն 

նշանակէր պատերազմի:  (114 / 33) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 3) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 29) 

  ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. 

զինուորութիւն՝ զաստիանդի պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի 

հրապարակս (147 / 14) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ 

յաղագս պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 14) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ    - 31 

որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 12) 

  Բայց առաւել եւս անտար խռովութիւնք պատերազմական աղիտից 

շահեսցեն, որով համանգամայն մարդկանս ազն ի միջոյ ի բաց բարձցի:  (72 / 10) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 6) 
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որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, (205 / 29) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 25) 

  Գեդէոնի պատերազմական իրագործութեանցն հանգամանք, մանաւանդ 

գիշերամարտութեանն, քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան 

անջինջ մատենագրութեանն  (211 / 3) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 7) 

  զի պատերազմականաւն զհամբարտակսն հերքեալ բարձցէ ի միջոյ եւ 

խաղաղականաւն զամենայն երկիր գրաւեալ միահեծան կալցի:  (110 / 8) 

  Նմանապէս եւ երջանիկ Դաւիթ պատերազմականաւս գտանէր 

հանդիսացեալ առ յանդուգն համբարտակեալ այլազգին:  (115 / 6) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 
պատերազմականէս անուանի (117 / 5) 

  Մանաւանդ զի այժս առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ զբանն տանել 

յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի նահատակութեամբ 

զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս ասեմ իրէ:  (114 / 11) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս. ի խաղաղութեան ժամանակի յիմաստութեան եւ 

յողջախոհութեան, եւ ի պատերազմականին՝ յարութեան եւ 

յարդարութեան:  (230 / 10) 

  բիւրապատիկ բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան 

յոյժ ի վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 10) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 25) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 19) 
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  եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն բարգաւաճեալ 

իր:  (159 / 30) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 22) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 26) 

  եւ կամ զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 31) 

  որ զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի 

ծանր զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն, (116 / 7) 

  Բայց թերեւս զպատերազմականն լսելով անուն, ոչ խորհրդաբար 

անբաժացեալ նոսա ոք կարծեսցէ յարդարութեանն կատարմանէ:  (117 / 9) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու 

ձեռամբ զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

  բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ 

խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 24) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ 

բարգաւաճանօք պատերազմականս ծանուցաւ իր (118 / 17) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն 

ցուցաւ պատերազմականս իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել 

յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 30) 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 17) 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ  (161 / 22) 
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  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի 

ձեռն զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով 

սնուցին զպատերազմականս յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս, յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն 

յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 25) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն 

վարժմամբ պատերազմականօքն հմտանայ փորձք (160 / 33) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄԵԱԼ       - 1 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ ոչ սուղ 

ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 22) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻԿ         - 1 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ, 

հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  

ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՂ  - 6 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն այնուհետեւ 

զանուն ընդ ծերունոյն հանդերձ երեքարիւրովք եւ ութեւտասնիւք ընդոծնօք եւ 

այլովք համանման մարտակցօք, ոյք էին պատրաստք եւ պիդակազմք ըստ 

ամենայնի պատերազմողացն օրինի, եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք 

երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի 

խառնումն մարտին առնել:  (203 / 12) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ 
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այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 20) 

  Բայց այն էր ճշմարտութեամբ մարտ՝ ոխորիմ պատերազմողի յարուցանել 

ընդդէմ իմ ի գլորել եւ ոչ ի կանգնել:  (187 / 17)          

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 4) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք, որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ մատուցանելիք 

բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր 

ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 4) 

Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի 

եւ զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 30) 

  

ՊԱՏԺԱՊԱՐՏ           - 1 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 10) 

  

ՊԱՏԻԺ          - 2 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 11) 

զի չարքն չարաւ կորիցեն, ի ձեռն ամենապատարն չարութեանց զչարեացն 

կրեսցեն պատիժս:  (247 / 7) 

  

ՊԱՏԻՄ          - 3 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, արժանի օրինաւոր 

թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 14) 



3702 
 

Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն 

առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի 

ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ 

զվերնայարկօքն պատին  (144 / 24;144 / 28) 

  

ՊԱՏԻՐ          - 1 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  

ՊԱՏԻՒ           - 37 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ 

զբարգաւաճեալ պատիւ թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան 

մթերեալ գանձուցն գիտել զշտեմարանս (34 / 9) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար յերկաքանչիւրոցն զսակեալն 

պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց աշակերտաց:  (37 / 9) 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 29) 

անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  Ուստի գեղեցկավայելուչ մեծարանօք եւ առ գոռոզս իշխանացն բերէ 

համարձակութեան պատիւ, (85 / 21) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն 

ստացաւ պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն  (109 / 18) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ 

(113 / 9) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 
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եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան 

այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 34) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 19) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոզինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել (180 / 22) 

  Ապա ի դէպ զաշխարհագովութեանցն 

հատուսցուք պատիւ գլխաւորագունիցս միայնում:  (183 / 24) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ մխիթարական 

փրկութիւն:  (203 / 25) 

  տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 11) 

  եւ ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 27) 

  Եթէ առ նախաստեղծիկն մարդ յանէսն ունի զբնականն պատիւ հանդերձ 

Եւայիւ:  (243 / 28) 

  ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն պատիւ:  (246 / 29) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 26) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառ (165 / 3) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ զարժանաւորն չտանիցին 

յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ թշնամանաց եւս արժանաւորք 

ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 19) 

եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 28) 

 եւ եթէ օրինաց բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց 

խրոխտալի պատիւք, եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ 

եւս անթիւ աջողութիւնք կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի 

ճշմարտութենէն:  (41 / 33) 
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  որ իբր նախակրթակ գոգցես մեծամեծացն լինէր պատուի, եւ թերեւս յիրաւի՝ 

յաղագս անշարժ խաղաղականն կելոյ շնորհիւ:  (190 / 4) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց (195 / 33) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն 

երիցութեան պատուոյ հասին դասիւ  (108 / 16) 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ 

մեծաշահ պատուոյ եւ փառաց (162 / 28) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու, եւ խաւար անհնարին խամրեաց զիմաստակիցս 

բարութիւն, սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 28) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ  (36 / 21) 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս (38 / 4) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն 

իմն պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս,(34 / 19) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ 

մեծագոյն պատուով նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (38 / 1) 

  ընդ նոսին եւ զմարդկային բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ 

հրաշալի պատուով յարգեալ (51 / 29) 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 12) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի 

վերոյ պատուով իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն (223 / 6) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 7) 
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  անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, (148 / 22) 

  

ՊԱՏԿԱՆԵԱԼ - 2 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի 

դէպ պատկանեալ (115 / 25) 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ 

չափաւորապէս պատկանեալ տեսակ  (121 / 2) 

  

ՊԱՏԿԱՆԻՄ  - 1 

ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի յաւիտենիս 

ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 16) 

  

ՊԱՏԿԱՌԱՆՔ    - 6 

  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին 

պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 

կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս 

անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն 

գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ 

եւ պատկառանաց:  (86 / 19) 

եւ կամ զառականս ամօթագեղ ամուսնացելոցն, ոչ ինչ նուազ եւ կուսից առ ի 

զծաղիկ պատկառանաց ի բաց զգեստուցն մերկանալ շոպելովն (88 / 10) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս. (90 / 8) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 5) 
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  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի եւ յանիրաւ զրկութեանց զբոլորս, (232 / 32) 

որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն  (69 / 16) 

  

ՊԱՏԿԱՌԵԱԼ            - 3 

ոչ յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս 

վայրէ պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 33) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն (91 / 20) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն 

արկածից՝ պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ 

վիճակի:  (137 / 5) 

  

ՊԱՏԿԱՌԵԼԻ            - 2 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 28) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, 

եւ պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ 

բարեկարգ շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց 

բարգաւաճագունից եւ պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն 

վստահանալի բարեյուսութեամբ:  (229 / 6) 

  

ՊԱՏԿԵՐ        -5 
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  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 15) 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց (109 / 23) 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց 

զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց 

մնացուածս (229 / 1) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն 

աստուածային պատկերին ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, 

լուսաւորագոյն պատկերին ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս 

(186 / 22;  186 / 23) 

  

ՊԱՏԿԵՐԱԳՈՐԾ      - 1 

  եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց 

թողլով յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 35) 

  

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի 

բազմութենէ պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի 

պարտութիւն մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 17) 

  

ՊԱՏՃԱՌ       - 79 

  Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ 

խառն է:  (30 / 22) 

եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ (32 / 24) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 23) 

  որ ամենաթշուառ հիքութեանցն եղանի պատճառ:  (37 / 17) 

  շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 12) 



3708 
 

պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  միշտ իմասցի լեալ պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 8) 

  որ պատճառ ամենեցուն է խաղաղութեան:  (54 / 7) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն բազմութիւն, 

եւ այլ ումեմն՝ զծիրանին եւ զբեհեզն, եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց 

աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի պատճառ:  (55 / 9) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ 

փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ (77 / 15) 

  զի այսպիսի ձեռնարկութիւն առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է 

յաշխարհ (78 / 29) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս, որ ոչ յատուկ շոպելոյ ընչիցն 

եղեւ պատճառ (87 / 5) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 23) 

  եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր 

պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ ծաղկազգեստ:  (108 / 31) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 15) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 19) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա կարի յոյժ անվայելուչ է բարւոք նախածնողին, 

թէպէտ եւ ի նմանէ արարաւ, որպէս ի լուսոյ խաւար եւ զչարահաւս, 

անուանել պատճառ:  (136 / 10) 
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  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն 

ժուժկալութեանն  (139 / 6) 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 9) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 25) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ հնագոյն սորա 

չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար սմա:  (146 / 18) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք 

պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 34) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 2) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

  Այսպէս եւ իմաստութեանն եղեալ պատճառ առաւել այսոքիկ, գտանին 

ժամանակք:  (166 / 22) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 8) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ 

լինէր պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի 

վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 28) 

  եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ 

բանաւորաց պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն եւ չէր ինչ յայնցանէ մնացեալ 

բարեաց  (198 / 8) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 29) 



3710 
 

  այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան  (231 / 5) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց (233 / 1) 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 13) 

եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի մարդկան, (235 / 23) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (241 / 1) 

  ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ յընդդիմակէն դիցես (30 / 26) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն (44 / 12) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց,  (104 / 17) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ 

զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 9) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի 

թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ վասն 

փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 29) 

որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց, յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել (220 / 2) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել, եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել 

յոլովութիւն ընչից եւ ստացուածոց, եւ ոչ որ այլ ինչ ի 
պատճառացն բաղբաղելով:  (227 / 13) 
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  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 18) 

  որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 14) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 22) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, 

եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին 

երկոքին ի միոջէն պատճառէ, (165 / 4) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ արդեօք զպարտութիւնս 

խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 22) 

եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն իւրով անարութեամբն 

լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս 

եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 18) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 23) 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ ինչ 

սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 8) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս 

ընդ պատճառի լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն 

պատշաճի (182 / 22) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա 

տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 20) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ 

տեղւոյ պատճառին (95 / 12) 
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  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար, եւ 

ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ 

բանին՝ պատճառին ձայնակցեալ:  (124 / 11) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, զեր զամենայն 

լաւագոյն նոցա համարելով, ոչ միայն զկելոյն հոգալ պատճառս՝ այլ եւ 

զբարւոքն առաւել կելոյ:  (32 / 6) 

որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան 

կենցաղոյս պատճառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 21) 

որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան (86 / 14) 

  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա 

յօգել պատճառս (91 / 33) 

  եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 33) 

բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս (205 / 7) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 6) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր 

քաղաքի պատճառք բարեզարդութեան (31 / 18) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ գաւառի պատճառք:  (32 / 18) 

   նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է 

համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց  (52 / 14) 

  եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան 

կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ նենգագործ 

վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ անձն:  (82 / 28) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 
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տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան 

զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ 

յառաջխաղացութեանս, եւ որ հաստատուն զբանաւորացս պահէ բնութիւն, այլ 

եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս, որք միանգամ 

բռնադատեալ կենցաղոյս պահանջեն խնդիրք:  (85 / 6) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, (87 / 14) 

այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 17) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա, (118 / 21) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց, 

ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն,  (190 / 6) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան,  (122 / 13) 

  

ՊԱՏՃԱՌԱԲՈՅԾ      - 1 

  Բայց զայս հաւաստութիւն եւ ի պատճառաբոյծ մարդկանէ, եւ կամ 

յերկրագործ մշակացն յաւէտ է գիտել ի մանկանց:  (37 / 22) 

  

ՊԱՏՃԱՌԱՆՔ           - 1 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ, իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով 

դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ 

զարծաթոյ:  (101 / 6) 
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ՊԱՏՃԱՌԵԱԼ            - 1 

թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց 

այսոցիկ պատճառեալ իրաց (89 / 27) 

  

ՊԱՏՄԱԳԻՐ  - 1 

  Բայց ընդ ո՞յց այլոց ճշմարիտ պատմագրացն այսպիսի հռչակելի գործեալ 

իրք ընդ ժամանակաւ անկեալ հաստատեցաւ (66 / 8) 

  

ՊԱՏՄԱԿԱՆ  - 3 

  Արտասանութիւն է բան պատմական ի դէմս ածելով երեւելապէս 

զյայտնեալն:  (201 / 3) 

  նուագեցից եւ ձեզ պատմական բանիւս:  (211 / 11) 

  հարկեցայ եւ ձեզ պատմական բանիւ երգել զյեղանակս իրին (213 / 16) 

  

ՊԱՏՄԵԱԼ     - 2 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ 

նորին աղագաւ համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, եւ կամ 

դուզնաքեայ խաղացումն յորձանից գետոց, որք չափին եզերբք, բովանդակին 

մեծութեամբ:  (199 / 28) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  

ՊԱՏՄԵԼ        - 8 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ (96 / 17) 
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  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 5) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն  (125 / 10) 

  արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս 

առաջի պատմել լսելեաց, (204 / 27) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 30) 

  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 32) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 34) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս  (102 / 28) 

  

ՊԱՏՄԵՄ       - 16 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 27) 

եւ նաւթճելով պատմեն զհոյակապ նազաբանութիւն պանծանաց:  (112 / 15) 

  Վ եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ 

ստուգեալ պատմեն:  (183 / 5) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ 

յարմարեալ պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ 

զնաւակռութեանցն ի ծովու  (66 / 10) 

ո՞ւմ պատմեցից զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի 

զրուցեալ պատմէ ճառ,  (61 / 6) 
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  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ սաստկանայ 

ստաբանութեամբ:  (68 / 17) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս(68 / 26) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ դրժեալ 

սպանանէր զթագաւորն (63 / 23) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 6) 

  որ եւ յոյժ զարմացմամբ անցեալ՝ ազգաց պատմի յազգս:  (46 / 29) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ 

կենցաղօգտակարագոյն պատմի հմտութիւն(56 / 10) 

  որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն 

բնութեանն:  (123 / 1) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան չինքն 

վարել եղբօրորդի (157 / 20) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կենցաղումս պատմի:  (183 / 18) 

որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր 

նորայն պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 16) 

  

ՊԱՏՄՈՂ       - 5 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 10) 

  որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր 

յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով 

Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 9) 



3717 
 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն 

(109 / 3) 

զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան 

եւ պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 29) 

  զի ուրախակիցք միանգամայն եւ պատմողք իմումս լինիցիք 

զուարճութեան:  (213 / 17) 

  

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ          - 19 

   վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 

միոջէ ունելով դաս:  (130 / 25) 

  իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ 

վերագրեցի գովական բանիւ(215 / 29) 

  զի սքանչանալով միայն ընդ գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն 

պատուականութիւն եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի 

թռչունս՝ զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 32) 

  եւ այնպէս յամենայնի գիտէի անսուտ գոլ զաստուածային կամացն 

ասացեալ առ իս խոստմունս ի ձեռն երազական պատմութեան(189 / 24) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն, (211 / 5) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 23) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 17) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան, որպէս 

զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք 

ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 21) 
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  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն 

է պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 27) 

ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 2) 

  եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 22) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, բայց եւ զոմանց 

փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս (205 / 5) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն 

երգելով պատմութիւնս, այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն 

զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին իմաստութիւն (55 / 30) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել(65 / 15) 

   վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 8) 

  

ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ            - 9 

  Եւ արդ՝ ոչ դադարեցից զապաշխարութեանն հեղուլ արտօսր՝ մինչեւ 

զգեցայց զանհնազանդութեանն մերկացեալ պատմուճան (242 / 31) 

  տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ 

(245 / 16) 
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  յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն (246 / 3) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ 

զգեցեալ պատմուճանաց:  (85 / 25) 

  եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ պատմուճանաց, (86 / 24) 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին:  (112 / 20) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես հասանէի՝ 

փայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն (190 / 3) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 19) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք, եւ գունակ գունակ զգեցեալ պատմուճանօք (98 / 12) 

  

ՊԱՏՆԷՇ        - 1 

   որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի 

վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ (181 / 28) 

  

ՊԱՏՇԱՃ       - 9 

  Յաղագս որոյ ի դէպ ապա եւ պատշաճ է ներբողելով մեծարել զԲիաս 

իմաստակ եւ նմին զգլխաւորագոյնն հատուցանել գովութիւն (50 / 29) 

  թուի թէ անսուտ համարելի է երկաքանչիւրովք զուարճացեալ՝ խորհրդով 

եւ պատշաճ բարեպեշտութեամբ եւ համարձակապէս առ ի խրատելն եւ 

յուսուցանելն:  (156 / 29) 

  Ուստ յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 14) 
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  եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն 

ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին 

զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, ապա 

եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն 

երթիցէ մեղադրութիւնն:  (176 / 32) 

  պատշաճ համարեցայ զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան (208 / 20) 

  սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական կամօք:  (226 / 25) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ…զպատշաճ ձիաւորելն, 

զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն եւ զսոցունց նմանողսն (160 / 34) 

  որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 30) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21) 

  

ՊԱՏՇԱՃԱԲԱՐ         - 1 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս (119 / 24) 

  

ՊԱՏՇԱՃԱԳՈՅՆ      - 13 

պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ անձին 

(78 / 4) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց (96 / 23) 

  ոյց պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ 

յայտնեսցի գովութեանց:  (103 / 28) 
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  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 19) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ 

զբարձողն պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ 

դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն 

աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել 

բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 13) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ 

ամենեւեին պատշաճագոյն էր (137 / 29) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս (138 / 33) 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա (217 / 18) 

  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում զարմանալի 

տեսութեանցս:  (218 / 18) 

  տարակուսելի տրտմութեանն գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ 

կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան դիւրահնար ի գիրս 

ստանալոյ:  (227 / 18) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ (209 / 13) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտ (54 / 16) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 
պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի (140 / 33) 

 ՊԱՏՇԱՃԵԼ   - 1 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 13) 
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ՊԱՏՇԱՃԵՄ  - 2 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 10) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

  

ՊԱՏՇԱՃԻ     - 4 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 7) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ 

խառնուածոյ պատշաճի հմտանալն:  (171 / 16) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա 

բարեացն պատշաճի (182 / 24) 

ազդէր ըստ անցնիւր պատշաճի յարադրել անուն (240 / 30) 

  

ՊԱՏՇԱՃՈՂ  - 1 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 14) 

  

ՊԱՏՇԱՃՈՂԱԲԱՐ    - 1 

  եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ կամարի յարմարեալ 

ծայրիւքն առ միմեանս (219 / 10) 

 ՊԱՏՇԱՃՈՂԱԳՈՅՆ - 1 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան  (113 / 22) 
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ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ - 17 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ 

եւ պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 24) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն  (41 / 20) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 1) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (46 / 1) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 8) 

որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական, (143 / 5) 

  միայն յառաջացեալ ճանաչի մշակութեանս պատուական ախորժակ 

ամենայն ումեք (159 / 26) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն 

եւ պատուական ճոխքն (163 / 24) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք (172 / 14) 

եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն աստիճանի ի նոցանէ 

կարգեալք:  (177 / 32) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական 

աջովն պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 20) 
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  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 9) 

  ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի 
պատուական քարանցն լինի:  (167 / 30) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 32) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր, հրաման տալով 

ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ զպատուական ականցն 

բազմութիւն  (55 / 6) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի 

նոցունց զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 29) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով 

յիշատակարանս՝ զպատուական բանաւորաց մնացուածս  (229 / 1) 

  

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆԱԳԻՒՏ - 2 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 24) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան 

եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի 
պատուականագիւտն լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան 

նիւթոց,  (139 / 30) 

  

ՊԱՏՈՒԱԿԱՆԱԳՈՅՆ            - 17 
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  պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս 

(31 / 25) 

  եւ զնոյն պատուականագոյն համարել (43 / 6) 

  Յորմէ գիտացեալ զյաւետ մրցանակ յաղթութեանն ի գլուխ եդեալ, 

գոգցես պատուականագոյն իմն անցեալ յօրանայ:  (47 / 32) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 18) 

  եւ անսուտ բանիւ զնոցայն հռչակեցուցանէ 

առաքինութիւնս պատուականագոյն անուանակոչութեամբ:  (97 / 8) 

  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ 

բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ 

որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 18) 

  որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց միանգամայն եւ գեղջկաց 

երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 19) 

  բայց պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ  (158 / 28) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն իմաստակացն 

պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի (49 / 3) 

  Ընդ յոյժ պատուականագոյնսն ո՞ ոք արդեօք ոչ մեծապէս ձգեսցի 

յանհասանելիս գալով զարմացումն յորժամ զառաւել գեղեցիկ լցեալ 

բարեբախտութեամբ կենդանիս ընդ միտ ածիցէ եւ յամենայն կողմանց 

տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի վայելչութեան միանգամայն 

եւ յաւէտ պայծառութեան՝ զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ 

գոյութիւն ի բովանդակս երամս թռչնոցդ:  (119 / 9) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 19) 

  որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք 

եւ պատուականագոյնք (235 / 20) 
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  եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 28) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 
պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 13) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 1) 

  առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս թողանիլ, թող 

թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ ամենեւին իսկ 

անմտանելի գոլ:  (64 / 20) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 4) 
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  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելիուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 8) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ 

մեծապայծառսն պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն 

օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս 

բանիւ, երկուք այսոքիկ են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն 

չափելով աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային 

կատարեալ ժամանակք:  (164 / 18) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 
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  քանզի զհայրենի զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն 

առեալ  (46 / 27) 

  Որոյ ըստ այլումն ամենայնի պատուականութեան մեծարգի եւ 

մեծանձնութիւն հասակի  (105 / 7) 

եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, որչափ 

գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 19) 

Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու գեղեցկայարմար 

կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս անթիւ խումբքն 

մարդկան եւ  

յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 26) 

այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ 

զանազանութեամբ պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան 

զմարդկայինսն առաւելուն ամենայն հաստատուն եւ անսխալ 

յարգանօք:  (219 / 3) 

  սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 6) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 32) 

  

ՊԱՏՈՒԱՍԻՐԱԿԱՆ   - 1 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն 

ծանօթանայր պատուասիրական փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ 

համակամութեան օրինի (204 / 15) 

  

ՊԱՏՈՒԱՐ      - 1 
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  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 27) 

  

ՊԱՏՈՒԵԱԼ    - 3 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, (175 / 26) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ (204 / 8) 

  եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա 

ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 4) 

  

ՊԱՏՈՒԵԼ      - 1 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն (224 / 29) 

  

ՊԱՏՈՒԵՄ      - 4 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի բարեփառութիւն 

սորա  (112 / 14) 

  որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 2) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս 

բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն 

կապանաց:  (41 / 23) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 19) 
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  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 2) 

  

ՊԱՏՈՒԻՄ      - 5 

  Պատուեցայ  այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն (186 / 29) 

  յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն առաջագոյն գոլ 

գահերիցութեամբ:  (195 / 32) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս (160 / 4) 

որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել 

զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 14) 

  եւ յաւէտ երանութեամբ պատուեցաւ  (216 / 6) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ - 7 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան (196 / 28) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 26) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի 

նորոյ պատուիրանացն աւանդութիւն (159 / 6) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան եւ միանգամայն ի 

լուսաւորն պատուիրանէ արտորոշեալ գտանէ  (127 / 30) 



3730 
 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին, եւ անուամբ միապէս ընդդիմամարտք 

առաքինասէրն եղեն ծնողաց, բայց զօրութեամբ ոչ եւս:  (129 / 10) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 

քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 14) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական 

աստուածային պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի 

աւանդապահ այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն 

յառաջագոյն զեկուցանէր:  (155 / 27) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԶԱՆՑ            - 1 

  եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի 
պատուիրանազանց կամակորութիւն, յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ 

բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, 

լուտանացն բան:  (187 / 22) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ (242 / 20) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱՊԱՀ  - 1 

  զի իմաստագոյն եւ յաւէտ ընդ 

երկիւղածութեանն պատուիրանապահ ամրութեամբ գրաւեալս զայնոսիկ է 

համարել մարդիկ (229 / 12) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԱՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ (170 / 13) 
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  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա եւ կանխեսցեն ընդ նմին յորդորք 

հանդիսի պատուիրանապահութեանն լինել (188 / 16) 

  

ՊԱՏՈՒԻՐԵՄ - 1 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. (40 / 11) 

  

ՊԱՏՈՒՀԱՍ    - 11 

  եւ արդ՝ որ այսքանեաց խոստովանեալ գտաւ չարեաց, որո՞ւմ թողութեան 

գոնեայ եւ դուն մասամբ առ ի ձէնջ արդեօք հասցէ, եթէ ոչ անբաւապէս 

զհակառակն կրեսցէ մահու պատուհաս:  (86 / 30) 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (87 / 2) 

  Եւ այսպէս ոչ ի հասարակաց պատկառեալ բնութենէս, եւ ոչ զամենատես 

աստուածայինն ընդ միտ ածեալ նախախնամութիւն, միանգամայն եւ ոչ 

զբարեփառ ձեր իրաւախոհ իշխանաց զահաւոր դատաստանի պատուհաս, այլ 

քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու 

կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 26) 

յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն արժանեացն ի դէպն ընկալեալ 

լինին պատուհաս:  (94 / 19) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

  եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ զինուորութիւն՝ զպարտիցն 

պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք 

զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 13) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 11) 
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  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն  (84 / 5) 

  Ահա ոչ ախորժելի ելք ի հեշտասուն գրգարանէ եւ խաւարազգած մութք 

արտաքսընկեցութեան կայենից ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց եւ 

ընտանակցութիւն չարահամբոյր եւ անտանելի պատուհասից:  (239 / 8) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ 

բոլոր պատուհասից բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի 

վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 14) 

  

ՊԱՏՈՒՀԱՍԱՌԱՔ     - 2 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 25) 

  Արդ՝ զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն (245 / 20) 

  

ՊԱՏՈՒՀԱՍԵԱԼ        - 1 

  ընդ որոց եւ պատուհասեալ՝ զրաւեցաւ ի կենցաղոյս:  (33 / 10) 

  

ՊԱՏՈՒՀԱՍԵՄ          - 1 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  

ՊԱՏՍՊԱՐԱՆ           - 3 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան (229 / 7) 
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որ ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի 

խորին խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 5) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս 

վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն 

եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն 

հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 3) 

  

ՊԱՏՍՊԱՐԵԼ            - 1 

  որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ 

ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 24) 

  

ՊԱՏՐԱՆՔ     - 7 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի 

կախարդական պատրանացն:  (62 / 30) 

  եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն 

իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար 

խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 16) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, (240 / 5) 

  զի եւ նոքա լիցին ըստ կանացի եւ կնատ բնութեանն դիւրաշարժք եւ 

երագափոփոխք ի պատրանսն լինել:  (70 / 14) 

  բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ (126 / 24) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց սուտ 

վերբերութեան:  (209 / 29) 

  եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 
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ՊԱՏՐԱՍՏ     - 8 

որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս 

(137 / 21) 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 25) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել զբարեացն 

սպասաւորութիւն:  (178 / 11) 

զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան 

(188 / 11) 

  ոյք էին պատրաստք եւ պնդակազմք ըստ ամենայնի պատերազմողացն 

օրինի (203 / 12) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն պնդակազմ 

փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ անհեղգաբար 

յառաջանան ճեպելով:  (226 / 26) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՐ       - 1 

  եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն (105 / 21) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԱԳՈՅՆ    - 3 

  զի եթէ ոչ զինուորն թոշակօք եւ զինուք այլ եւ երիվարացն կազմոութեամբ 

իցէ պատրաստագոյն, ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս 

բերել մրցանակ  (46 / 20) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 7) 
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  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթէ ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն 

ցուցանելով պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ       - 8 

եւ մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային 

սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 18) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ (156 / 25) 

  այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 6) 

  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր (186 / 10) 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 8) 

  Սոյնպէս եւ միւսումս՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սոցայս արծարծել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 26) 

  ոյք անհակառկաբար հաւասարութեամբ զգիւտս շահաւետութեան եւ 

զբարօրութեան յերկիր յորդել պատրաստականք:  (169 / 11) 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 24) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԵԱԼ          - 2 

  այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ 

նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 
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  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 2) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ            - 5 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն (76 / 12) 

որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն 

իւր պատրաստել:  (78 / 7) 

  եւ իսկոյն բաժանմամբ հուն ճանապարհի եւ դիւրագոյն անցս 

իւրոց պատրաստել ոտից:  (197 / 20) 

Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ 

բարիք պատրաստել՝ դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի 

աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն 

կամակատարութիւն եւ ծերատածութեանցն վերստին 

խնամակալութիւն:  (228 / 26) 

եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն ճանապարհ պարսպաձեւ 

կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ անվթար հաստատութեամբ, 

(206 / 17) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏԵՄ/ԻՄ/    - 10 

այլ բթեցուցեալ եւս ընդունակս անչափն պատրաստեն կորստեան:  (37 / 14) 

  որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն խոստացելոց ժառանգող 

լինել պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 22) 

  զի թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի 

վայելելն պատրաստեցի:  (162 / 24) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք առաւել, 
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քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 15) 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 10) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 21) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին (246 / 10) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ 

շնորհեալ պատրաստէր ծերունոյն, (203 / 27) 

  եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել   (228 / 26) 

  

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ  - 21 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրաստութեան, եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք 

գտանին իսկ որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն, վասն 

այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 25) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն (106 / 8) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ 

բուսոցն պատրաստութեամբ,  (175 / 3) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 32) 

  Եւ իսկոյն երթային դիմեալք՝ առաջնորդելով ի գլխաւորագունէ ումեմնէ, եւ 

հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ եւ յոյժ 

գեղուղեշ, (214 / 13) 
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  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 2) 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեաց եւ այլոց ծախից (76 / 15) 

  բայց հանդիսացուցանէ կրթել ի խաղացման եւ ի դադարման եւ լինել 

խելամուտ գործւեացն պատրաստութեան:  (170 / 8) 

  ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ կանգնեցին 

նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն մթերից ստոյգ արդարեւ 

հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ խորան:  (101 / 14) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 31) 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն (69 / 9) 

  պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց (172 / 15) 

  զի կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ 

ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք 

զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 5) 

  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 17) 

  եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն 

գտանի պատրաստութիւն:  (232 / 13) 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 17) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս 

տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի 

մարդկան (115 / 9) 
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  եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել 

ժառանգութեանցն պատրաստութիւնս:  (223 / 29) 

  յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն պատրաստութիւնս իրաց հակառակ 

անուամբ ձայնելի:  (231 / 21) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, եւ զճանապարհորդութեանն 

նախազգուշութիւնս եւ այլոց իրացն ամենայնի պատրաստութիւնս (231 / 26) 

  

ՊԱՏՐԵԱԼ      - 4 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք 

յոյժ պատրեալ դրդուեցուցանեն, եւ միանգամայն յամբարշտութեանն արկանեն 

ճանապարհ:  (65 / 17) 

եւ այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ 

ոչ:  (68 / 29) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին (70 / 4) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ 

ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 29) 

  

ՊԱՏՐԵՄ       - 3 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, 

ե  (74 / 16) 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

  որք ի դորայն յորդորեալք պատրէին ճոռոմաբանութենէ:  (81 / 7) 
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ՊԱՏՐԻՄ       - 1 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս  (99 / 18) 

  

ՊԱՏՐՈԿՂԷՍ            - 3 

  «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս՝ Պատրոկղի ի բաց բարձելոյ»:  (184 / 8) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս ի Պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 12) 

  

ՊԱՏՐՈՒԱԿ   - 2 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ 

հասակիդ պատրուակ (87 / 32) 

  Բայց արդ եւ զնոյն իսկ ոչ դանդաղեցայց զգործեցեալ ի դմանէ աղունս մերկ 

եւ առանց պատրուակի բանիւ յանդիման կացուցանել:  (91 / 2) 

  

ՊԱՐ    - 1 

  Ընդ յոյժ պատուականգոյնսն եւ բարգաւաճեալսն յամենայն 

իմաստակացն պարսն յիրաւի եւ հրաշացեալ զարմասցի. եւ ընդ նմին 

զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 4) 

  

ՊԱՐ    - 24 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 26) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով(183 / 2) 
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  Յիրաւի սքանչացեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 8) 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ, եթէ հասարակ եւ անորիշ խառն զչարացն 

ընդունէր պարս, նմանապէս եւ զբարեսէր մարդկան:  (94 / 4) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 24) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ 

պարէին զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք   (213 / 10) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան 

(215 / 20) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ 

ածել զարուեստաւորաց պարս, (232 / 11) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն 

ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 15) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 15) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել,  (84 / 29) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն 

քան զպարս աստեղաց (108 / 18) 
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որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 19) 

  դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն (246 / 17) 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (44 / 21) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի, եւ ի մէջ 

եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու հոգեւորականաւն 

փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի դասեալք՝ երիցս 

երանելի հայրապետն Աբրահամ եւ բարձրագլուխ պարու մարգարէից մեծն 

Հեղիաս:  (154 / 10) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն 

առաքելականն պարու լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել 

զճշմարտութեանն զարգացումն  (194 / 5) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի հոյլս 

քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք, (35 / 21) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն 

իսկ պարք իմաստնագոյն բանաւորացնի մի վայր ժողովեսցին, սակայն ոչ ինչ 

կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 18) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ յանուրջն 

դիտաւորութեան պարք լուսաւորացն զերկրպագութիւն մատուցանէին ի ձեռն 

աստուածային երկրպագութեան իմածին դեռածաղիկն համբակի, եւ ես առաւել 

զուարճանայի պայծառութեամբ գեր զերկնապատիկն ղամբարս:  (246 / 5) 
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ՊԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս, որ միայն ոչ եմ 

անգէտ, որ կարի յոյժ յայտնիս է:  (199 / 19) 

  

ՊԱՐԱԳԱՑԵԱԼ          - 1 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն (217 / 7) 

  

ՊԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 9) 

  

ՊԱՐԱԴԻՊԻՄ           - 1 

պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց.  (246 / 27) 

  

ՊԱՐԱԴԻՏԵԱԼ          - 1 

  անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք 

գտցի պարադիտեալ:  (45 / 8) 

  

ՊԱՐԱԴԻՏԵԼ            - 1 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 7) 

  

ՊԱՐԱԴԻՏԵՄ           - 1 
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  Բայց զմիս՝ զոր համբաւէս, զԿանտողէս թագաւոր լիդացւոց լեալ, 

անցեալ պարադիտեսցուք:  (63 / 15) 

  

ՊԱՐԱԶԳԵՍՏ            - 1 

  զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն զնէ. (63 / 18) 

  

ՊԱՐԱՆՈՑ     - 2 

զոր եւ իսկոյն գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն 

զօրութիւն յաղթութեան, եւ երկորդին՝ լքումն եւ 

վայրաբերումն պարանոցին:  (210 / 18) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն (121 / 21) 

  

ՊԱՐ ԱՆՑԱՆԵԼ  - տե՝ս ՊԱՐ  գլխաբառի տակ 

  

ՊԱՐԱՊ          - 6 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ (38 / 3) 

  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 19) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս  (103 / 11) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց 

միշտ պարապ բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն 

հատուցանել մրցանակս:  (135 / 3) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն (233 / 15) 
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  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն  (234 / 28) 

  

ՊԱՐԱՊԵԱԼ   - 4 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին 

եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի (31 / 10) 

  զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ (156 / 28) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք  (57 / 24) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 10) 

  

ՊԱՐԱՊԵԼ     - 2 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 32) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ մի խոյս 

տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին. եւ 

նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, որպէս 

պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 28) 

  

ՊԱՐԱՊԵՄ    -9 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց (126 / 5) 
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  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ 

կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 26) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ, (230 / 23) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 17) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ 

իմաստութեանցն պարապեցին, առաւել աստուստ է ճանաչել (55 / 21) 

  , եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն 

նմինց պարապեցին մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 20) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 11) 

  որով անցեալ յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 24) 

  եւ ապա թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 18) 

  

ՊԱՐԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 

զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս 

արուեստաւորացն՝ պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ 

ի կալ ի հրահանգս գիտութեան յիւրումն բնակութեան (230 / 12) 

ՊԱՐԱՊԻՄ    - 1 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա 

եւեթ պարապին մանկունք (115 / 16) 

  

ՊԱՐԱՊՈՒՄՆ            - 2 

  եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն ողջախոհութեան 

ստուգեսցի:  (162 / 29) 
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  զի կատարման առաջնոյ նահատակին 

անխափան պարապումն սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի 

բովանդակութիւն:  (194 / 3) 

  

ՊԱՐԱՌՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման 

բոլոր պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 

  

ՊԱՐԱՏԵՍԵԱԼ          - 1 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 17) 

  

ՊԱՐԱՏԵՍՈՂ            - 1 

  Իսկ խորամանկ թռչունն գիշերասէր ի հռչակելին մերձակաց 

գոլով, պարատեսող խոհականութեամբ ծանօթանայր իւր իրանն 

երանգի:  (248 / 25) 

  

ՊԱՐԱՐԵԼ      - 1 

  այլ հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք 

դարմանօք բարիկրեալ գրգի:  (178 / 18) 

  

ՊԱՐԱՐԵՄ     - 1 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել, զի սովաւ 

պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ զաւելաստացու 

ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 8) 
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ՊԱՐԱՐՏ        - 1 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ յերիս քառասներորդս 

հասանէր ամս (102 / 4) 

  

ՊԱՐԱՐՏՈՒԹԻՒՆ     - 4 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 16) 

  եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան հատուցանել 

զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն (216 / 19) 

  Զոր ընկալեալ լինի բերողս պարարտութեանց զկնի բարձմանն ի նւթս 

մնացականագոյնս կահիցն կազմութեան:  (183 / 14) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 30) 

  

ՊԱՐԱՒԱՆԴ   - 2 

  զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (131 / 1) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 14) 

  

ՊԱՐԱՒԱՆԵԼ  - 1 

  եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով կնատ եւ խէնէշ 

գոյացութեամբն:  (132 / 18) 

  

ՊԱՐԱՒՈՐԱԿ - 1 
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  Եւ զնոյնս նուագաւոր երգ եւ երաժշտական զուգաբարբառ 

հնչմամբք պարաւորակք եղեալ յերկուս բաժանէին դասս (208 / 13) 

  

ՊԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 29) 

  Եւ այնպիսաբար յամենեցունց առաքելով հրեշտականման 

ուրախալից պարաւորութիւն՝ համբառնալով զձեռս յերկինս  (208 / 16) 

  

ՊԱՐԳԵՒ         -  15 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն, որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամս շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի 

համանգամայնս համարելով վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից 

կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել 

պէտս:  (108 / 11) 

եւ ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ գտեալ՝ 

տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ իւրոցն քաջահաճոյ 

կամաց:  (52 / 1) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. (52 / 23) 

  եւ ի բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան 

(106 / 7) 

  զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն (110 / 4) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 13) 
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  որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհալից 

երկրի:  (154 / 24) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն 

գերաշխարհիկ պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի 

անդէն յիսկզբանն վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ 

բարելինելութիւնսն զուգելով:  (222 / 30) 

  որպէս եւ ես յատուկ ի պարգեւացն երկրի յղփանայի 

երջանկութեամբ  (198 / 14) 

  Այսպէս եւ մեծ հայրապետն Աբրահամ զկնի աստուածայինն երթալոյ ձայնի, 

արժանաւոր ժառանգել զպարգեւացն խոստացեալ լինէր երկիր՝ հանդերձ 

խաղաղոութեամբ ինքն եւ զհետ իւր բովանդակ նորին զաւակք:  (52 / 27) 

  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 4) 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր 

ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  զի թերեւս շնորհեսցին ինձ երկայնմտութեանն պարգեւք. եւ երկարագոյն 

զղջման ամանակօք հասից թողութեան շնորհի:  (241 / 23) 

երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 7) 

  

ՊԱՐԳԵՒԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ 

անպատմելի պարգեւասիրութիւն, որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ 

անխնայ առատութեամբ շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն 

ստացուած ի համանգամայնս համարելով վայելից կենցաղոյս (108 / 9) 

  

ՊԱՐԳԵՒԱՏՈՒ           - 1 

  եւ զնոյնս առաջի առնել առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն 

խրախանալ հեշտալի շայեկանութեամբ:  (186 / 32) 
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ՊԱՐԳԵՒԵԱԼ  - 1 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս 

բանականացս պարգեւեալ շնորհ (45 / 25) 

  

ՊԱՐԳԵՒԵՄ   - 1 

  զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի պէտս մարդկան 

(237 / 33) 

  

ՊԱՐԳԵՒԻՄ   - 3 

  որ յամենառատն Աստուծոյ եւ ի բարեգութն նորայն կամաց 

մարդկայինս պարգեւեցաւ ազգի:  (41 / 22) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 16) 

  եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց 

մարդոյս պարգեւեցաւ (113 / 9) 

  

ՊԱՐԳԵՒՈՂ   - 1 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 21) 

  

ՊԱՐԳԵՒՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառէ, ի մեծն ասեմ արեգակնային լուսաւոր պարգեւութենէ, վասն զի 

յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, յայնժամ 

զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 
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ՊԱՐԵԼ           - 1 

  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ (207 / 4) 

  

ՊԱՐԵՆ          - 5 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն կատարելով, 

մտաւոր խորհրդիւ իւրեանցն հասանել պարենիցն:  (122 / 2) 

  այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 

  զի կարեւոր պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ 

ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 22) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 29) 

  

ՊԱՐԵՐԳԱԿ   - 2 

  եւ մանաւանդ զի անձեռնպատրաստն էր գուժիւ 

զեկուցանել պարերգակացն բազմութեան եւ նոքիմբք դիւրազերծ ի նորայն լինել 

բռնադատութենէ:  (66 / 27) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 15) 

  

ՊԱՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ     - 1 
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  յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով 

նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 21) 

  

ՊԱՐԶ - 5 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Եւ արտասանութեանցս ոմանք են պարզք, եւ ոմանք շարալծեալք:  (201 / 10) 

  Պարզք, որպէս յորոց ասացի, իւրաքանչիւր ոք:  (201 / 11) 

  Եւ դարձեալ դրութեանցն կէսքն են պարզք, եւ կէսքն 

բաղդատականք:  (221 / 18) 

  Պարզքն՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է»:  (221 / 19) 

  

ՊԱՐԶԱԲԱՐ   - 11 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 29) 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 3) 

  Այլ եւ պարզաբար իսկ ասել, համանգամայն բարեկեցութեանցն ծայրիւք 

յապահովացեալ յօրանան միշտ եւ հանապազ:  (46 / 4) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 7) 

  զոր պարզաբար իսկ ասել՝ շանց նմանելով արդարեւ մահուանէ ի մահ 

յուղարկելով:  (128 / 28) 
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  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 33) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն (137 / 3) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, եւ թերեւս 

հակառակին մասն երագավախճան:  (140 / 15) 

պաշտպանէ ընդ նմին եւ զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի 

նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ 

բնաւիցն կենցաղօգուտ ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 17) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի քաջըղձալի 

ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար իսկ՝ բոլոր 

բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր նկարեալ:  (175 / 24) 

  

ՊԱՐԶԱՄԻՏ  - 5 

  եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխարդախ մարդկան 

եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 5) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն   (187 / 18) 

  որք զպարզամիտսն իւրեանց առասպելական հնչմամբք յոյժ պատրեալ 

դրդուեցուցանեն  (65 / 16) 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի 

կորուստ պարզամտացն լինել:  (61 / 4) 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 7) 

  

ՊԱՐԶԱՄՏԱԲԱՐ      - 1 
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  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (159 / 30) 

  

ՊԱՐԶՄՏՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 21) 

  

ՊԱՐԵՄ          - 2 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն 

սկսեալ պարէին զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 9) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող 

քաջութեան  (215 / 20) 

  

ՊԱՐԻՍՊ       - 12 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ   (114 / 20) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 9) 

  իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի կրելեաց զտապանակ ուխտին 

տեառն  (198 / 19) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս 

եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ.  (219 / 9) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 14) 
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  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ 

արուեստակեալս պարիսպ, (233 / 1) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս (38 / 27) 

  եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ 

ազգաց յազգս:  (233 / 7) 

վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց 

փոխանակ պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 20) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն 

բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս 

(83 / 35) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն, ոյք ի 

ճանապարհորդելն ոչ այնչափ յառաջիկայսն եւ կամ ի գարշապարս ոտիցն 

ուշաբերեալք հայել, որքան թէ գլուխ ամբարձեալք ի 

կատարս պարսպացն համբառնային զաչսն:  (206 / 31) 

  

ՊԱՐԾԱՆՔ- 25 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ 

զքաջավայելուչ պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն (35 / 23) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ 

անուն պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 4) 

  Եւ գլուխ պարծանաց ինքեան միշտ զամենագեղեցիկս բերելով համարի 

զարմն:  (97 / 5) 

մինչ զի զոր բոլոր աշխարհ առանձինն ունի կոչել 

անուն պարծանաց՝ զԱստուած (97 / 12) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  Եւ զկնի մեծարգի կատարմանն զյոյժ անմոռանալին պարծանաց եթող 

յիշատակ (102 / 15) 
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եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին (192 / 10) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն 

զանյատութիւն պարծանացն:  (192 / 11) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 2) 

եւ կամ մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 8) 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն հանգամանաց տեսիլ, եւ 

այս ո՞ւմ ոչ իցէ յայտնի. զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն 

հրաշահի, զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի 

տեսողացն առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ 

բերել պարծանս շնորհի (218 / 30) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք եւ եդեալ 

նուիրէին զպարծանս նահատակութեանցն (213 / 11) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք 

քաղաքացն, պարծանք ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի 

պատճառք:  (32 / 17) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու 

(191 / 22) 

  Նովին գեղապանծ հրճուանօք եղիցես պարծանք համատոհմեայց, (247 / 27) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ 

քաջանուն պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 25) 

  Իսկ արդ կենդանի որ այսպէս բոլոր բոլորովին բարեացն պարծանօք գտաւ 

աւարտեալ, առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 
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  եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս 

յորդորումն:  (160 / 28) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 5) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք,  (198 / 11) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 4) 

  եւ անդրէն միւսանգամ յաղթող պարծանօք յիւրն հատուածէր 

բանակ:  (210 / 21) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից 

եւ պարծանօք լցելոց,  (229 / 8) 

  

ՊԱՐԾԻՄ       - 2 

   եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին 

ունելով պարծէին յոխորտացեալք (202 / 33) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ  (235 / 3) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏ     - 4 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն (41 / 22) 

  եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն զարգանան, եւ հարազատ 

ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին   (117 / 18) 
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  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն 

եւ պարկեշտ ողջախոհութիւնս, (167 / 5) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 22) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏԱԳՈՅՆ    - 3 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ, ըստ ոմանց 

իմաստագոյն բնախօսութեանն. որք ճշմարտապէս 

դատողութեամբ պարկեշտագոյն յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին 

երամս (42 / 26) 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի 

(100 / 10) 

  որ պատճառ է զաւակասերութեան եւ ի կարգի 

դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն  (139 / 7) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏԱԼԻՑ       - 1 

  Այլ ամառնայինն բոլորովին իսկ յապահով դադարման լռեցուցեալ 

զամենեսեան՝ մաքրագոյնս եւ պարկեշտալիցս պատրաստէ:  (167 / 10) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏԱՆԱԼ       - 1 

  եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի 
պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 1) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏԱՑԵԱԼ     - 1 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, 

եւ պարկեշտացեալ ողջախոհութեամբն պայծառանայր (66 / 18) 

  

ՊԱՐԿԵՇՏՈՒԹԻՒՆ  - 8 
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  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի 

հանդերձ պարկեշտութեամբ, (162 / 26) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել 

զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 20) 

վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ միաբանապէս 

ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 24) 

  առաւել գեր զամուսնական ողջախոհ պարկեշտութեանցն պահել 

մտերմաբար դաշնաւորութիւն:  (43 / 9) 

  ըստ ինքեան խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք 

պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն 

հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 30) 

  զի թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ 

վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 31) 

  որք թէպէտ եւ պահեն զպարկեշտութիւն, ոչ կամաւոր բարուք 

զգուաշացեալք (150 / 18) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանելոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  

ՊԱՐՄԱՆԻ     - 1 

  Այս է նախադուռն կրթարանիս եւ ասպարէզ ենթակայս իրի հռետորական 

հանդիսաւորաց, համանգամայն ուշեղագոյն պարմանեացն:  (248 / 1) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԱՐԱՐ     - 1 

  յոյց եւ պարունակարար ամենայն իւիք ըստ ըղձիցն յարմարի գործ. առ նմին 

խորին խաղաղութեանն հեղանին բարութիւնք:  (41 / 28) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԱԼ        - 2 
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  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 5) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ 

առաջին զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 14) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵԼ           - 1 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ 

բաւ, պարունակելով յինքեան:  (167 / 25) 

  

ՊԱՐՈՒՆԱԿԵՄ          - 1 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 11) 

  ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 4) 

  

ՊԱՐՈՒՏԱԿ   - 1 

որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն  (144 / 28) 

  

ՊԱՐՍԱՏԻԿ   - 2 

  Եւ զմի ի բազմացն ի ձեռն առեալ զողորկագոյնն եւ զբոլորակ, եւ որ ի ճահ 

խորտակումն հակառակամարտին գոլ գլխոյ, դնէր ի պարսատիկն. (210 / 12) 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 
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հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 6) 

  

ՊԱՐՍԱՒ         - 4 

  Պարսաւ է բան արտադրական էից չարեաց հակառակ գովութեան 

լեալ:  (124 / 2) 

  Եւ բոլորովին բաղդատութիւն՝ կրկին ներբողեան է կամ պարսաւ:  (153 / 8) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (146 / 18) 

  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 13) 

  

ՊԱՐՍԱՒԱԴԷՏ          - 1 

որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս 

ունիցի  (237 / 17) 

  

ՊԱՐՍԱՒԱՆՔ - 16 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս 

գտանել պարսաւանաց:  (137 / 19) 

  այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան 

զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ  (125 / 7) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 
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երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 3) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

  Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 25) 

  որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 21) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան 

մարմնոյն պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 33) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմ  (147 / 2) 

  ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի պարսաւանս քան զամենայն 

իրս:  (147 / 8) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան 

տանի զպարսաւանս՝ գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 9) 

  Յաղագս որոյ մի գուցէ զանխլասցի ի մէնջ եւ չարագոյն 

անիրաւութեանցն պարսաւանք մարդակերպ այսորիկ գազանի:  (127 / 25) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 24) 

  Իսկ արդ որ այսքան գլխաւորագոյն պարսաւանօք զյաղթանակն էառ 

չարեաց, միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական սպանութեան եւ 

ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 19) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, (148 / 24) 

  

ՊԱՐՍԱՒԵԼ    - 1 
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  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  

ՊԱՐՍԱՒԵԼԻ  - 1 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 11) 

  

ՊԱՐՍԱՒԵՄ   - 1 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 

  

ՊԱՐՍԻԿ        - 2 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 8) 

  Յաւելեալ դէմք լակեդմոնացւոցն, եւ պատճառք պարսկացն՝ ենթադրութիւն 

գործէ:  (221 / 9) 

  

ՊԱՐՍՊԱՁԵՒ            - 2 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն, եւ ի պատրաստելն ընդ ինքեան զթագաւորականն 

ճանապարհ պարսպաձեւ կառուցմամբ ի յաջմէ եւ յահեկէ հզօրապէս եւ 

անվթար հաստատութեամբ, (206 / 18) 

զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ 

ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ 

փշոց  (216 / 23) 
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ՊԱՐՍՊԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, եւ 

սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 19) 

  

ՊԱՐՍՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս 

ծանիր զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն զօրավիգն  (231 / 30) 

  

ՊԱՐՍՊԵԱԼ   - 2 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, 

ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք (227 / 5) 

  

ՊԱՐՍՊԵԼ     - 3 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս 

պտղոցն պարսպել մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 8) 

այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 22) 

  

ՊԱՐՍՊԵԼԻ   - 2 

  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 5) 
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  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 14) 

  

ՊԱՐՍՊԵՄ    - 1 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս, զի 

հանդերձելոցն գոլ գոհացողական երկիւղածութեամբ 

մուտն պարսպեսցի անսխալ աջողութեամբ, եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել 

անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 11) 

  

ՊԱՐՍՊԵՄ    - 1 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 

  

ՊԱՐՏ - 44 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցազնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր  (35 / 18) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս (37 / 33) 

  Ընդ որ պարտ եւ արժան է ապա բազում ընդ այսոցիկ մեծարանօք 

զլակոնացւոցն գովել (40 / 14) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն գիշերն 

քունեալ»:  (44 / 6) 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 7) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս  (46 / 33) 
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  որ ասիս, թէ, «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով 

անկանել եւ կամ ի ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  Եւ եթէ այս այսպէս է, ապա պարտ եւ արժան է ճանաչել իւրաքանչիւր ումեք 

զիւր ինքեան անկ, եւ ի նմին մանաւանդ բազում անցեալ երկասիրութեամբ, զի ի 

կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ ինքն բոլոր 

անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 11) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  զուարճանալ զարմիւք, եւ եթէ էր եւս, շնորհահատոյց լինել պարտ էր, եւ ոչ 

հակառակաւն վարել ձայնիւ:  (62 / 3) 

սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 28) 

  , սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն 

անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել 

կորանս:  (67 / 27) 

  եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ սիրոյն 

հատուցանել (72 / 18) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ (74 / 13) 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանե (75 / 7) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 25) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ (83 / 31) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 
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  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ պատճառին 

(95 / 11) 

  որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 29) 

ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք զարմանալիս 

ամենեցուն կացուցանել  (118 / 30) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել (124 / 8) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, (126 / 8) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 2) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 4) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 8) 

  պարտ է զԴեմոսթենի զազգն ասել (153 / 14) 

  Եւ բոլորովին իսկ զգործառնութիւն այնպէս առնել պարտ է զգլուխ առ գլուխ 

ընդդէմ հարցաքննել, քանզի ոչ այսպէսն յոդն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 16) 

  Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 7) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 8) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (178 / 33) 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել (201 / 15) 
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  Եւ պարտ է ասացուածին դաշնաւոր գոլ, եւ ծաղկել եւ շարամանել ամենայն 

ձեւովք:  (201 / 17) 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, 

թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել 

(236 / 1) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. (236 / 12) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 12) 

  եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ 

երկիւղի պարտուց, (145 / 21) 

Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս, զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս 

ծննդեան լիցի եւ ի բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 

  

ՊԱՐՏԱԿ        - 2 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ (82 / 11) 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ (83 / 7) 
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ՊԱՐՏԱԿԱՆ   - 4 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին 

ամբաստանութեան պարտական,  (77 / 13) 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 

  միանգամայն թափուր յարդարութեանն լինելով գործոց. այլ եւ նմանող 

անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, պարտական սպանութեան եւ 

ամենայն աղծապղծութեանն:  (129 / 22) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 34) 

  

ՊԱՐՏԱՀԱՏՈՅՑ       - 1 

  Եւ ինքն ի գովելն գովեսցի իբր զպարտահատոյց բարերարի  (113 / 18) 

  

ՊԱՐՏԱՊԱՆ  - 1 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի,  (222 / 18) 

  

ՊԱՐՏԵԱԼ      - 1 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ 

միոյ պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (127 / 1) 

  

ՊԱՐՏԵՄ       - 1 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս(163 / 13) 
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ՊԱՐՏ Է տե՝ս ՊԱՐՏ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՊԱՐՏԻՔ        - 1 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն 

գտանէր պարտիս:  (82 / 23) 

  

ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ          - 16 

  վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, 

այլ զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 21) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտանգ 

(115 / 27) 

զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, եւ 

ծառայութիւն պարտութեան եբրայեցւոցն  (192 / 9) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս  (48 / 6) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն  (54 / 25) 

  զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ 

զնոցունց յաղթութեանցն եւ զպարտութեանցն:  (66 / 12) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս, բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն 

վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն 

հասանել ի տեղի (132 / 16) 
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  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան. որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման (236 / 12) 

  զոր առ համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի 

պակուցումն նմանապէս եւ ի պարտութիւն:  (38 / 23) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի 
պարտութիւն մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 17) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր կողմն, եւ ի 
պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 

վերայ,  (210 / 23) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ մահք 

տարաժամք. ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք, եւ 

որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 16) 

  որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին  (189 / 5) 

  Զի՞նչ ինչ եւ կամ ո՞րպիսի իւիք ըմբռնեալ 

արդեօք զպարտութիւնս խոստովանի, թուի թէ յոչինչ պատճառէ:  (191 / 7) 

  

ՊԱՐՓԱԿԵԱԼ            - 4 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ (114 / 19) 

  եւ է երբեմն բնաւորականաւն անդէն 

յանկարծակի պարփակեալ մառախղով, յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ 

դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 12) 

  զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ 

կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի խոցոտող մացառուտ փշոց  (216 / 22) 
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  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա 

ունէր պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ 

կազմովք՝ (219 / 14) 

  

ՊԱՐՓԱԿԵԼ   - 1 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 18) 

  

ՊԵԼԵՊԱՒՆԷՍԻԱԿԱՆՔ       - 2 

  Իսկ կերպարանառնութիւն է, ուրանօր դէմքն եւ ծանօթք, այլ դադարեալք են, 

եւ զդիմացն ի մէջ բերեմք զկերպարան, որպիսի. «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս 

Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր 

լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. այլ իբր զկերպարանս նոցա մերձ բերեն խօսել ընդ 

աթենացիսն յաղագս Կղէովնի:  (185 / 1) 

  

ՊԵԼԻԱՍ        - 1 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի. եւ 

այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ ոչ:  (68 / 29) 

  

ՊԵՂԵԼ           - 1 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 11) 

  

ՊԵՏ   - 1 
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ըստ որում ինքն իսկ պետ էր ամենեցուն  (83 / 2) 

  

ՊԵՏԱՒՈՐԵՄ - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի (248 / 8) 

  

ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ - 1 

եւ թագաւորական պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ, 

(113 / 8) 

  

ՊԵՐԻԱՆԴՐՈՍ         - 2 

  Եւ նոցա ի միջի դարձեալ առլցեալ հանճարայեղց 

խոհականութեամբ՝ Պերիանդրոս Կորնթացի:  (58 / 2) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի 

իմաստասէրն Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս 

ստանալ բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց 

զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ բան:  (59 / 6) 

  

ՊԵՐՃԱՑԵԱԼ - 3 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք (46 / 1) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ 

խրոխտանս պերճացելոյն:  (248 / 28) 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 15) 

  

ՊԷՍ    - 1 
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  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ 

ամենեցուն համարելով իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ, առ 

հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 16) 

  

ՊԷՍՊԷՍ        - 7 

  ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 24) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ (56 / 22) 

վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս 

ասացի, պէսպէս աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 33) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ 

վիճակի պէսպէս կրօնիւք բարելաւութեան (106 / 27) 

  իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ 

կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ 

միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ 

գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (107 / 32) 

բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 28) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան 

եւ պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 11) 

  

ՊԷՏՔ - 45 
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  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն 

մատուցանէ պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 27) 

  զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ (75 / 18) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն, զի բաւական 

ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ սպեղանեացեւ այլոց 

ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ մարմնոց սինձ 

յարմարութեան լիցին:  (76 / 10;76/14) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս (92 / 11) 

  ուստի ամենապատիկն պարգեւք եւ շնորհք հաւասար առ իւրաքանչիւր 

ուրուք պէտս հասեալ՝ մատակարարեցան յաշխարհ (104 / 18) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 19) 

որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս (107 / 33) 

  մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի 

բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 13) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս (115 / 15) 

եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք 

(136 / 23) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն 

մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս (136 / 32) 

զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ 

առ ի սակեալն վճարել պէտս  (137 / 21) 

  որ ի բարեկեցութեանն երթայ պէտս, զգածեալս չքաւորութեամբ:  (139 / 32) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա 

աւելորդ պէտս աշխարհի, (142 / 32) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի 

յիւր պէտս, (143 / 13) 
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  վասն զի արագագոյն ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս 

ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 1) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս,  (173 / 28) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, եւ ի կատարել այսորիկ 

բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 5) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 25) 

անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր 

կենացն պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ 

զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել (223 / 21) 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից (76 / 15) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք  (134 / 14) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին  (144 / 8) 

  եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ 

անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 5) 

  ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ 

կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 4) 

  եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս որդէծնութեան 

վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ իմաստնոցն գործ գովելի 

ողջախոհութեան:  (224 / 10) 
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որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի պէտս կենաց (233 / 20) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան, եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ 

քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 24) 

  ըր քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան  (236 / 26) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 
պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի 

ծովու եւ ի ցամաքի,:  (237 / 33) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն զօրութենէ 

սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի 
պէտս կենցաղոյս:  (238 / 13) 

  այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս (85 / 8) 

  եւ ոչ ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր  (142 / 29) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի ներքուստն 

լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 18) 

եւ յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ 

գործոց (237 / 23) 

  զկնի այնորիկ զնոյն ինքն զպէտսն փոխելով ասասցես(30 / 25)    

եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ 

աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ: ( 31 / 3) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, 

իսկ զպէտսն հանդերձ դիմօք:  (44 / 16) 

Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, ոչինչ են 

հարկաւոր պէտք զարտուղեցելոցն յողջախոհութենէ (42 / 20) 

Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն հայթայթեսցէ 

հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 



3779 
 

այլեւ յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն,  (76 / 4) 

որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի կենցաղոյս մատչին 

դարմանոցն պէտք:  (166 / 21) 

Դնել դարձեալ՝ զխրատն միշտ բանական, բայց պէտքն՝ երբեմն եւ 

գործականք:  (44 / 17) 

  

ՊԷՏՔ  Է- 5 

  Պէտք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 1)    

  Եւ խրատուս ոմն է բացասական, որպէս. «Պէտք են ընչից»:  (44 / 5) 

  «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 22) 

  բայց կամացն միայն պէտք են յօժարութեան առ ի յառաջարկութիւն գործոյն 

գալ  (232 / 11) 

  

 

ՊԻԹԱԳՈՐԱԿԱՆ      - 1 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

  

ՊԻԹԱԳՈՐԱՍ           - 2 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի 

ինչ. Պիթագորաս «ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ»(30 / 15) 

  Ընդ յոյժ մեծախորհուրդ իմաստասէրն Պիթագորաս թուի, թէ առաւել 

բոլորեցուն իրաւացի է միշտ զարմանալ (40 / 24) 
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ՊԻՂԾ            - 1 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  

ՊԻՏԱՆԱՆԱՄ            - 2 

  բայց մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ 

խելամտութեամբ առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 24) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար տանջանօք 

(131 / 28) 

  

ՊԻՏԱՆԱՑՈՒ - 14 

ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 8) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս (75 / 32) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ 

եւ պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ 

փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 33) 

  Յորոյ անկարօտ բեղնաւորութենէ բազում ինչ իրաց առ 

իւրաքանչիւր պիտանացու խնդիրն մատակարարել պաշտպանիցին խնամք 

(105 / 28) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել 

հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 2) 

  եւ ոչ բնաւ այլում ումեք կենցաղականացս եղիցի յարգոյ 

եւ պիտանացու յիրս ինչ, (200 / 13) 
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  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ յաղագս քաջառուգագոյն 

զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի նոսա, եւ անուշահոտ եւ 

պայծառազարդ ծաղկաց աճեցման:  (217 / 19) 

զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 11) 

, միջնորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 17) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ 

ամենեւին պիտանացուն  (232 / 30) 

որք զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան 

զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին պատուական  (143 / 5) 

  այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն (45 / 28) 

որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ 

յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար 

բերողիս զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 17) 

  եւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 28) 

  

ՊԻՏԱՆԻ        - 1 

  մինչ զի ոչ մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց 

արժանի, այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ 

հանդերձ հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով 

յաղագս հեզ հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ 

մաքրագոյն պիտանի սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին 

նմանողաց:  (119 / 22) 

  

ՊԻՏԻ - 1 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր. եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս 

տալ, աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 16) 
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ՊԻՏՈՅ  Է      - 1 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս  (133 / 13) 

  

ՊԻՏՈՅՔ  -    24 

  Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 14) 

  Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից:  (30 / 23) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 15) 

  եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից,  (80 / 5) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 13) 

  հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարեկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել 

եւս յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 26) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն (157 / 28) 

  Իսկ լծակիցս թէեւ բնաւորեցաւ հեռի ի ճաշակմանն պիտոյից մնալ, այլ 

հանգոյն նորուն ի զառամանալն պարարելոյս անդստին այսպիսեօք դարմանօք 

բարիկրեալ գրգի:  (178 / 17) 

որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան 

եւ ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն (225 / 14) 
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  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից եւ 

տաժանման մարմնոյ, (232 / 26) 

  Զանազանեցաւ խրատ ի պիտոյից, զխրատն առանց դիմաց գոլ, իսկ զպէտսն 

հանդերձ դիմօք:  (44 / 15) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 11) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 10) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 8) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն 

կենցաղօգուտ պիտոյիցն մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի 

ախորժակ թուի  (222 / 10) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք  (224 / 32) 

  Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 27) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման:  (233 / 29) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի 
զպիտոյիցն մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ 

բերմամբն:  (164 / 26) 

  Եւ պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք, եւ ոմանք 

խառնք:  (30 / 10) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ (49 / 26) 
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  մինչ զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից   (148 / 29) 

  

ՊՂԱՏՈՆ       - 2 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 13) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 7) 

  

ՊՂԵՐԳ          - 1 

  Իսկ ձեր՝ պղերգ միայն հեղգութեանցն աստանօր պահանջեալ ի բաց 

ընկեցումն եւ անդէն առձեռնպատրաստ արտաբերական բանիցն զկնի եւ գործն 

յաջորդի:  (94 / 19) 

  

ՊՂԵՐԳԱԳՈՅՆ         - 1 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք իցեն, 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա ոչ 

զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն (37 / 10) 

  

ՊՂԵՐԳԱՑԵԱԼ          - 1 

  Զի ո՞ ոչ գիտէ թէ որք հանապազ ի դիւրութեան են հեշտացեալ մարդիկ՝ 

անփորձ պատրասպութեան, եւ յիմաստիցն բազում 

անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է 

փրկութիւն (116 / 26) 

  

ՊՂԵՐԳՈՒԹԻՒՆ        - 1 
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  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ (89 / 3) 

  

ՊՂԾԱԼԻՑ     - 2 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել զհեշտ 

ցանկութիւն պղծալից գործոյն:  (73 / 5) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  

ՊՂԾԵԼ          - 3 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ  (72 / 29) 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն  (92 / 20) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  

ՊՂԾՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք(145 / 12) 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն (66 / 22) 

  դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 
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ՊՂՊՋԱԿ       - 1 

զօրէն պղպջակի լուծանելով եւ այնպէս հարեալ կայ յոյժ պարաւանելով 

կնատ եւ խէնէշ գոյացութեամբն:  (132 / 17) 

  

ՊՃՆԵԱԼ        - 1 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ  (72 / 32) 

  

ՊՆԴԱԿԱԶՄ  - 3 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ 

քաջալերութեանն պնդակազմ հաստատութիւն:  (193 / 15) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի 

զինուորելն պնդակազմ փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ 

հասարակ անհեղգաբար յառաջանան ճեպելով:  (226 / 27) 

  ոյք էին պատրաստք եւ պնդակազմք ըստ ամենայնի պատերազմողացն 

օրինի  (203 / 12) 

  

ՊՆԴԵՄ          - 1 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս, որ ինչ միանգամ ամենեցուն առ ի 

կենցաղոյս մատչին դարմանոցն պէտք:  (166 / 20) 

  

ՊՆԴՈՒԹԻՒՆ - 5 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 31) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք (161 / 27) 
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  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 5) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 22) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն, ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ 

կիսամահ տագնապի:  (193 / 16) 

  

ՊՇՆՈՒՄ        - 1 

  ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, 

եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 5) 

  

ՊՇՈՒՑԵԱԼ    - 2 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ ներելոյ զդա 

համարիցիք լինել:  (83 / 23) 

եւ աչք ի յառագստս նաւաց պշուցեալ հային (150 / 13) 

  

ՊՈՂՈՎԱՏԻԿ            - 1 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ 

ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն 

լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն 

գուպարս (243 / 8) 

  

ՊՈՂՈՏԱՅ     - 5 
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  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով (84 / 25) 

ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն. նմանապէս կապեալք եւ 

երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք եւ ամենեցուն համարելով 

իսրայելացւոցն պէս յարմարական պողոտայ,  (207 / 16) 

եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 14) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 22) 

  որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն 

եղեւ պողոտայէ:  (129 / 9) 

  

ՊՈՌՆԻԿ        - 1 

  բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի Աստուած:  (43 / 2) 

  

ՊՈՌՆԿԱՑԵԱԼ          - 2 

  թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ ունէր եւս 

զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, վաղվաղակի 

գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 21) 

  սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ 

մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք 

բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ 

կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 30) 

  

ՊՈՐՏ - 1 

որ փոխանակ Աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս (146 / 2) 



3789 
 

  

ՊՈՐՏԱՊԱՐԱՐ         - 1 

  այլ յայգուէ մինչեւ յերեկոյ պատրէ ի պորտապարար զեղխութիւն 

դեգերել:  (145 / 21) 

  

ՊՍԱԿ - 5 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 3) 

զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, 

նովին ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 9) 

  եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց (162 / 28) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ անուն քաջ 

առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

  

ՊՍԱԿԱՁԵՒ   - 1 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ, 

որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք 

եւ պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 31) 

  

ՊՍԱԿԵՄ        - 2 

  որովք մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 20) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 7) 
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ՊՍԱԿՈՂ        - 1 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, (88 / 27) 

  

ՊՏՂԱԲԵՐ     - 3 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք (78 / 34) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց (217 / 8) 

Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա զուգահաւասարք. 

բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 28) 

  

ՊՏՂԱԲԵՐԵԼ            - 1 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 

  

ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 

վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 

  ոյք թէեւ հեռի ի պտղաբերութեանն շահից գային, բայց առ յոյժ ուղղաձիգ 

բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն դիւրայարմարք 

մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ 

կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 2) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 
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  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

  

ՊՏՂԱԹԱՓ   - 1 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի 

կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ 

յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 27) 

  

ՊՏՂԱԾՆՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել (110 / 19) 

  զի ոչ ի ձեռն կենցաղօգուտ շահից յիշի, եւ ոչ արագահասութեամբ 

շառաւեղաց՝ ի պտղածնութիւն, (146 / 15) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 3) 

  

ՊՏՂԱՀԱՍՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 21) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ (144 / 10) 

  

ՊՏՂԵՂ          - 1 

զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ զՅովաբայն բոցակէզ 

հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 11) 
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ՊՏՈՒՂ           - 31 

  Եւ յերկրորկումս՝ գերազանցեալ առ ամենեքումբք մրգաբերօքն 

բնաւորեցելով ի պտղին համեղ պարարտութեանն զեղմամբ:  (180 / 16) 

  Արդ՝ այսպէս երկոքին կատարեալ արքս անկելով յաստուածային 

երկրագործութենէն առատաբեր զարմտիս առաքինութեանն պտղոյ ընծայեցին 

ճշմարիտ խնամողին Աստուծոյ  (159 / 16) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 17) 

  այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ զանշայեկանութիւն  (240 / 7) 

զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, մշակականն՝ 

զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ զինուորականն՝ զպարտութեանցն, 

եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի 

ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 25) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն 

եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն 

խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 4) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 31) 

  եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ 

(181 / 29) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 9) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնխ ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 24) 
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  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս 

իմն  (96 / 30) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 3) 

  Այլեւ միւսոյս գործ անըսգտանելի ժրութեանն զթանձրահող եւ զհիւթեղ 

անդաստանս կակղելով առ ի յանվթար բխել զառատ պտղոցն լիաբեր 

արմտիս:  (174 / 17) 

  իբրու իրաւացուցեալ անճաշակելի դառնութեամբ զբերս պտղոցն պարսպել 

մինչեւ ի չափ կատարելութեանն (182 / 7) 

  Յոյժ զարմանալի է եւ գովելի առատաբար բեղնաւորութեամբ միս 

ողկուզորէն խտութեամբ կախեալս ունելով զյոլովութիւն պտղոցն աննուազ 

լիութեամբ յղփացեալ:  (182 / 18) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս 

արտակայ:  (242 / 6) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահկանացուս 

ազին զպտղոցն քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն, եւ ամենայնքն առ հասարակ 

ինձ մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 17) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 29) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի զարհուրեալ 

համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն 

զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 2) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք,  (148 / 4) 
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  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 8) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի (223 / 11) 

  Խուսեցից ի կորստասեր ծառոյն պատուիրանազանցութենէ եւ առ երկրորդս 

հպեցայց կենաճաշակս պտուղ, որով իմս դիւրայարմար նորոգեսցի 

կենցաղ:  (242 / 21) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս 

արհեստից զպտուղ, (76 / 8) 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն ամենայն 

վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց (76 / 19) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 14) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով 

զիմաստից պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան. զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ 

ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (36 / 34) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 30) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն 

ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ 

հանդերձ բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն 

սխանչելեօք:  (168 / 18) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 25) 

  

ՊՐԻԱՄՈՍ     - 1 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 8) 
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ՊՕՂՈՍ         - 4 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 1) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 10) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

 

 

  

Ջ         47  (79) 

  

ՋԱԽԵԼ          - 1 

  եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս 

յուղիղն  (210 / 14) 

  

ՋԱՀ    - 5 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 16) 
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զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 31) 

  եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 19) 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց 

ընկենուին ջահս (212 / 31) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 22) 

  

ՋԱՆ    - 7 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 15) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս (187 / 25) 

  Յոր այլքն թէպէտ եւ ծախիւք մեծագունիւք, եւ յոլով 

աշխատեսցին ջանիւ, սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ 

լիցին սահման (36 / 15) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 29) 

  բայց միայն անցեալ գնասցէ ի բաց երթալով նաւորդացն հմտութեան 

ընձեռեալ բազմադիմի ջանով շահիւք լի բարեբախտութիւն:  (200 / 15) 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբար երկասիութեանց աշխատութիւնս 

եւ ջանս արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 25) 
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ՋԱՆԱԼ           - 1 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  

ՋԱՆԱՄ           - 4 

  բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի 

վայր ջանայ կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն 

զարգացումն  (194 / 5) 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ, զոր յոքունք 

եկեալ ջանային հովիւք եւ հազիւ թէ շարժէին (99 / 26) 

  եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել 

դիւրինս  (67 / 10) 

  

ՋԱՆԱՑԵԱԼ    - 2 

  Եւ այնպէս զանազան հնարիւք, եւ ազգի ազգի ջանացեալ, մինչ զի 

համայնաջինջ թերեւս զբնաւ մերս առնել կարասցէ գաւառ:  (81 / 33) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 12) 

  

ՋԱՆԱՑՈՂ      - 1 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 2) 

  

ՋԵՐԱԿԱՆ      - 1 
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  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 5) 

  

ՋԵՐԻՆ           - 1 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 21) 

  

ՋԵՐՄԱԳՈՅՆ - 1 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս (166 / 23) 

  

ՋԵՐՄԱԳՈՒԹ - 1 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք  (226 / 4) 

  

ՋԵՐՄԱՅԵՂՑ            - 1 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ 

փոխէ ջերմայեղց տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս 

ամբարել մեծութիւն:  (165 / 29) 

  

ՋԵՐՄԵՌԱՆԴ            - 8 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ (154 / 16) 

  երկրորդ՝ ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ 

բեւեռեսցէ զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

  եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ 

յոյժ ջերմեռանդն կամաց եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն 

մարտին առնել:  (203 / 13) 
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  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն (204 / 5) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան 

օտարացեալ ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 2) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ մորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 22) 

զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս  (67 / 9) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն 

զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 20) 

  

ՋԵՐՄՈՒԹԻՒՆ           - 10 

  որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 20) 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ 

անչափ ջերմութեամբն պապախէ  (144 / 26) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն, (145 / 3) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի 

վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 27) 

  ոյք անմոռաց նորոգմամբ յիշատակել յարաժամ զգութ 

հայրենի ջերմութեան յորդորականք են եւ լինին:  (229 / 3) 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 18) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 
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  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն 

մեծարգի ջերմութիւն, բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած, որով եւ 

յամենայնի առնուլ զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 15) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 11) 

  

ՋԼԱՏԵԱԼ       - 1 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն 

եւ ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն (185 / 21) 

  

ՋԼՈՒՏ            - 1 

որք զխելապատակն եւ զջլուտ պարուտակսն որ կոչին միտք, առ հասարակ 

կիզեալ ապականեն, եւ յիւրմէ գործոյն ընկեցեալ յընդդէմ մոլորութիւնս 

ածեն:  (144 / 28) 

  

ՋՆԵԱԼ           - 1 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 31) 

  

ՋՆՋԵԼ           - 1 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 2) 
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ՋՈԼԻՐ           - 2 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 25) 

  

  եւ անդուստ ապա ի կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ 

յայլ եւս ի ջոլիրս անասուն կենդանեացն (86 / 17) 

  

ՋՈՒՐ  - 24 

  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին 

փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 31) 

  որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան բաւականացայ փոքրոգի 

զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ 

իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ 

շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի ծովուն:  (196 / 14) 

յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

  զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն այնուհետեւ 

զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին, եւ կամ զյաւէտախաղաց ջրոյն հոսանաց 

(218 / 8) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 11) 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ 

աղտաղտին ջրոց թմբրեցուցանէ (148 / 14) 
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  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս 

զարբուցումն ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ 

ամբողջ զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  եւ օգնէր հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ 

արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 30) 

  բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ ծաւալեալ եւ յոյժ 

բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ զօրութիւն՝ 

հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 8) 

իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտանութիւն (200 / 6) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն եւ հարկանելով յանկարծակի զմիաւորեալն ինքն ըստ ինքեան 

բաժանէր ջուր, յերկաքանչիւր կողմանս յարուցանելով հատուածս 

բարձրագոյնս:  (206 / 15) 

եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 

  զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 16) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 32) 

զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի 

համատարածն ջուրս անցանել պարիսպ  (219 / 9) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն 

(147 / 24) 

  որ ոչ այլում ումեք լիցի ջուրց համօրէն ամենայն գոյացութեան ընդ 

ենթարեգակամբս:  (198 / 32) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս  (199 / 19) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց, որոց մրցմունք 

դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ ըստ 
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ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք, որովք 

մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 18) 

  յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի 

գնացս ջուրց  (246 / 14) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 13) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 6) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 10) 

  

ՋՐԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն զբովանդակ 

երկրին զբնութիւն, զհիւթեղ բերրին եւ զապալեր անհիւթն, զինքեամբ իսկ 

խոնաւագոյնն եւ զկարօտ ջրաբաշխութեան  (171 / 15) 

առ ի զուգաբար բաժանել ընդ ինքն զջրաբաշխութեանն ծաւալումն արդարակ 

հարթութեամբն եւ պարարտութեանն դարձեալ անխափան հատուցանել 

զբեղնաւորութեանն յարդարութիւն  (216 / 18) 

  

ՋՐԱՅԻՆ        - 2 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի 
ջրային լուղակս  (213 / 22) 

որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 23) 

  

ՋՐԴԻՄ          - 1 
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  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ 

վարեցեալք ջրդին կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  

ՋՐՀԵՂԵՂ      - 2 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս 

մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն 

սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 14) 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 

  

ՋՐՀՈՐ           - 1 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 26) 

  

Ռ         5  (9) 

  

ՌԱՄԻԿ           - 1 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք (118 / 25) 

  

ՌԱՔԷԼ            - 1 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  

ՌՇԴՈՒԹԻՒՆ - 1 

  ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 22) 
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ՌՈՃԻԿ           - 1 

  զոր զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց 

զեւս յոլով ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք (80 / 2) 

  

  

Ս         477  (1364) 

  

ՍԱ       - 301 նորից հաշվել 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ, զի անչափագոյն եւ պէսպէս 

բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն 

կապանաց:  (41 / 22) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 14) 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք 

առ սա բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 18) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 7) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 20) 

  սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, (62 / 28) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն եւ արծարծելով 

յառողջութիւն, երկայնակեցութեան պարգեւօք պսակէ զկենդանին:  (76 / 5) 
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  զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի 

համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 12) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 6) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 29) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել 

վարկ:  (102 / 19) 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 27) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 1) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 32) 

  զի՞նչ եւս ոք առ սա ի մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել 

գովութիւն:  (108 / 7) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն ամենայն վայրաց 

(109 / 6) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն, որ յառաջ քան զպարս 

աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 17) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ (110 / 1) 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն 

(111 / 1) 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան  (112 / 12) 

  իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ զօրացուցանէ:  (112 / 30;  112 / 31) 
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  իսկ սա միանգամայն հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս 

ծառոց:  (113 / 2) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, 

իսկ սա իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական 

բազմականին:  (113 / 4) 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ  (116 / 18) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ եւ սա պատճառք կենդանութեան նոցա, (118 / 21) 

  Իսկ սա տուիչ է խաղաղութեան:  (118 / 23) 

  Եւ անդուստ դարձեալ իբրեւ խնամածութիւն հօր աւետաբեր ի նեղութեանն 

ժամանակի Նոյի ի ջուրցն հեղեղէ գոգցես որդեբար իմն սա լինէր:  (120 / 11) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 

առ սա զո՞ ոք ի թռչնոցն ածեալ բաղդատեսցուք:  (123 / 20) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս (126 / 13) 

  զո՞ ոք ապա ի բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք 

առ սա:  (129 / 6) 

  իսկ սա՝ բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն 

շիջուցանել զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 13) 

  Սա բազում անգամ ախմարագունիցն եւ զթեթեւաշարժ երագութեան 

երեւեցուցանէ կարծիս (132 / 14) 

  եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (134 / 33) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք (135 / 31) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ 

ասացաւ սա, յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել 

գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 
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  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս  (138 / 14) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր մարդկային 

տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ 

աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (138 / 33) 

Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 11) 

Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, (140 / 17) 

Բայց զի յամենայն կողմանց էառ զինքեամբ զյանդիմանական 

ամբաստանութեան պարսաւանս, առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք 

բերել զապագովութեանցն հանգոյն վարկ:  (140 / 25) 

  եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն 

վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 31) 

  Իսկ սա եւս ոչ մի յասացելոցս ունի զանազանութիւն, (141 / 24) 

զորս սա բերէ ի յաշխարհի իբր զխազմարար, եւ ամենաչար աղիտիցն 

պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն պատահիւք:  (142 / 8) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս  (142 / 14) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից   (142 / 23) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ  (144 / 17) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն (146 / 26) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց 

թէ սա իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 3) 
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  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս 

առ սա, պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն 

նուաստ եւ աներեւելի ծնողաց, (155 / 6) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 10) 

  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս (166 / 19) 

  որ միանգամ կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ 

բարեկամութեամբ եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 9) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, (175 / 9) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի  (180 / 21) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 10) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 5) 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ(222 / 24) 

  Այլ սա, եւ հանդերձ այսքանեօք մեծաշահ բարութեամբք առաւելուլ եւս զմեծ 

ի բնութեանս մերում զմիտս հանճարեղս հասմամբ իմաստիցն 

զօրանայ:  (223 / 16) 

սա եւ ընդ ախորժելի մարմնական բարիսն ընդելուզել՝ բերէ ինքեամբ եւ 

զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց չորից 

առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 15) 
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  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան  (229 / 28) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ (234 / 11) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս (234 / 20) 

  բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածից 

(237 / 28) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի  (237 / 33) 

  Եւ սա առաջնորդ բազմապարունակս չարեաց եղանի:  (243 / 12) 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12)       

վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ, եւ զիրաւացին զընկենուլ 

դատաստան. (74 / 13) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին, եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն (75 / 8) 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

(91 / 3) 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 9) 



3811 
 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ 

հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ 

հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 15) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 1) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է 

բնակութեան  (104 / 6) 

  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի 

կազմութենէն սորա գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ  (105 / 16) 

  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ 

մնացեալ սորա հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ 

բողբոջ, այլ յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ 

շառաւեղս:  (107 / 17) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 22) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 2) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ, սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին 

գօտին երկնի (109 / 27) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ 

(109 / 34) 

որք զարմացեալ ի յինքեանս պատուեն զհրաշալի 

բարեփառութիւն սորա (112 / 14) 

  զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս ծննդեան լիցի եւ ի 

բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 16) 
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եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի շնորհաւ 

օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 19) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն 

վճարմունք սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն 

պանծալիս՝ գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 13) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն, յոչ միոյ 

պարտեալ հակառակամարտէ՝ իւրովին կախաղանելով երեւոյթ 

ձեւովն:  (126 / 32) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (128 / 31) 

որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա,  (133 / 15) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 18) 

  ուստի անհնարին դժնդակ լինի երկրագործացն զգուշանալ 

պահպանութեանցս սորա:  (143 / 28) 

վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն հետեւել 

զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 13) 

որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել զուգահաւասար 

սմա:  (146 / 20) 

  որոց դոյզն ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ե (147 / 10) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա,(148 / 19) 
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  որ զուգահաւասար սորա հիքութեանցս ցուցանի (151 / 34) 

  եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի 

բանին սորա հասանէր:  (156 / 6) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ պարկեշտութեամբ 

(162 / 25) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին 

աշխարհ  (164 / 32) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից 

աստուածաբանիցնէ (172 / 29) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 25) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի, 

բայց անսուտ բանիւ՝ հեռաւորաց եւս եւ մերձաւորաց:  (182 / 23)  

Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 8) 

որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, (227 / 23) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք (229 / 24) 

անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի 

պարադիտեալ:  (45 / 7) 

  Եւ զի այս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն ծովավէժ սատակմամբ 

բառնալ:  (67 / 13) 

եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի (74 / 27) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 13) 
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  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  Իսկ ծնողս սմա այս զո՞ եւս ոք ասասցէ, զի անծածուկ երեւութիւ յայտնեալ 

ճանաչին ժրագլուխք եւ արդարակորով երկրագործքն (104 / 21) 

  Այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ 

տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն. զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ 

օրինօք՝ զկարծրատուր եւ զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան 

բնութիւն:  (104 / 35;105/2) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 29) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք  (112 / 23) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն (113 / 1) 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս (113 / 15) 

զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 18) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 19) 

այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 6) 

  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս  (127 / 7) 

յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի վերայ բերեալ մատուցանեն 

մեծարանս:  (130 / 15) 

  Ապա պարտ եւ արժան է ամենայն հանդիսատեսն իմաստնոց միշտ պարապ 

բերելով բանի եւ սմա կարել զմեծագոյն ապահովութեանցն հատուցանել 

մրցանակս:  (135 / 3) 
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զի արդարակշիռն ի մէջ եդեալ ստուգութիւն, որոշելով ի բոլորեցունց 

գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 10) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, 

որ հնագոյն սորա չարութեանս կշռեսցի ի կալ եւ ի կրել 

զուգահաւասար սմա:  (146 / 20;  146 / 21) 

  որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն  (146 / 23) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 2) 

  զայլ եւ ոչ գտցուք հանգէտ սմա, բայց եթէ զզինուորականն:  (151 / 35) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 15) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ  (165 / 8) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ 

շնորհ   (167 / 16) 

  բարձրացուցանէ գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի 

քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 19) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց 

գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 21) 
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  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ զի փոխանակ 

յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունկ բարեաց, ընդդէմ ինչ ասել 

բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ համարձակել:  (231 / 10) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն, որոյ յոչնչէ զամենայն գոյացուցեալ, ընդ նոսին եւ զմարդկային 

բնութիւնս, այլ եւ զսա մեծագոյն իմն եւ հրաշալի պատուով յարգեալ, բանիւ 

ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 28) 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ (85 / 10) 

  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ (92 / 27) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ 

շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս 

համարելով վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

   որ յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 20) 

եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց (109 / 23) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 32) 

եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան  (119 / 12) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից  (125 / 24) 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ  (128 / 9) 

որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճա (130 / 14) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա խոտորեալք ի յարդարութեանն ուղիղ շաւղաց 

մարդիկ զսա գտին գործի անիրաւութեան առձեռնպատրաստ (133 / 6) 

  որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ զանօգտակարագոյն 

կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 22) 
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  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց, եւ ի զառամ ծերութեանն գարշելի եւ 

անշահագոյն զսա համարելով, զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ 

ի գազանակուր լինելով եւ զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն 

հարկանել ծառայական սպասավորութիւն:  (134 / 11) 

  որոշելով ի բոլորեցունց գովելեացն զսա եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն 

անհատ ստգտանս եւ դսրովութիւն:  (141 / 10) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի, վասն 

այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել զսա ըստ 

կարի:  (142 / 12) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 32) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զս (145 / 16) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  խոստովանէին ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (156 / 2) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն (232 / 29) 

  որո՞վ իւիք ոք կարասցէ պախարակել զսա, որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, 

եւ ընդդէմ ասել բամբասանս չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 17) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, (238 / 11) 

  բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 



3818 
 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 
սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 2) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս, որ ի մէջ երկնի եւ երկրի են հրաշալիք. եւ զսա զօրէն ական ի 

զանազան պատկերաց պայծառացոյց, եւ զբոլորս ի սմա ծնեալ զարդարեաց 

սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց զժամանակս եւ զմերս 

ազն:  (109 / 20;  109 / 24) 

  իսկ ի սմա հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ 

տունկք:  (112 / 27) 

  զի ի սմա գոյացեալ զարդարեցաւ ամենայն ի միջոցիս արարածք  (113 / 6) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն քաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 19) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ 

յեղանակի  (138 / 19) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք  (138 / 26) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 13) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  եւ բոլորովին իսկ ի սմա կարշնեղ զօրութիւնն կամակարաբար 

կատարի:  (161 / 31) 

  եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն ողջախոհութեան 

ստուգեսցի:  (162 / 29) 
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  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 18) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն  (228 / 19) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս (136 / 11) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 2) 

եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն զսմանէ ստուգեալ 

պատմեն:  (183 / 5) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 26) 

եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն առնել 

վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է բոլորեցուն 

գիտելի:  (106 / 9) 

  որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ 

այլումն,  (107 / 33) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս.  (129 / 28) 

  որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ, (133 / 31) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք  (136 / 21;  136 / 23) 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի 
սմանէ գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ 

ոչ միայն զ 
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բղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն 

(139 / 3) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 25) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 
սմանէ:  (171 / 7;  171 / 10) 

  Զուարճացոյց հաւասարապէս եւ միւսս՝ պատուեալ բարեզարդ 

գեղեցկութեամբ, մինչ զի հանգոյն ասացելոցս եւ ի սմանէ գտանել 

զբազմաւորական գունոցն պայծառութիւն:  (175 / 27) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն եւ տայ 

իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն, ոչ միայն ի սմանէ զկապտումն 

զինուցս եւեթ առնուլ եւ զաւար բանակիս եւեթ բերել, այլեւ զնոյն ինքն նովին 

սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն յաղթութեամբ լի յիմն 

հատուածել բանակ:  (191 / 18) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն 

զեկուցաւ, ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն 

սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան  (226 / 31) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 20) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 3) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 26) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 9)       

եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 16) 
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  սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն 

(56 / 18) 

  եւ զսա զօրէն ական ի զանազան պատկերաց պայծառացոյց, եւ զբոլորս ի 

սմա ծնեալ զարդարեաց սովաւ եւ իբրեւ զխնդութիւն եւ զլիութիւն հանդիպեցոյց 

զժամանակս եւ զմերս ազն:  (109 / 24) 

  Զի հիմն եւ արմատ ամենայն բարութեան աշխարհի զսա դիցէ եւ իբր 

զնախծին զարմ ամենայնիւ զարդարեսցէ եւ զամենայն սովաւ:  (109 / 33) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս (133 / 7) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն 

անիրաւութիւն սովաւ բովանդակեալս (139 / 15) 

զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 32) 

  զի սովաւ պաշտեսցեն զանյագ որկորամոլութեան զեխութիւն եւ 

զաւելաստացու ագահութեանն պարարեսցեն բաղձանս (143 / 7) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 11) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, (162 / 30) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն 

արշաւանք սովաւ անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին 

յաւէտ:  (176 / 17) 

  Սովաւ ի մէջ մատուցեալ միանգամ մատակարարի եւ հերքող 

անւրաւութեանց զուգակշիռն արդարութիւն (182 / 5) 

  սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն 

խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն  (187 / 21) 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 4) 
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  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 

  որք սովաւ վարեցաւ եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, 

եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց 

եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 3) 

որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն 

քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 28) 

որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս կենցաղոյս:  (238 / 12) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 26) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 9) 

որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 

սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 23) 

  զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 29) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 13) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին 

տեսանել  (167 / 20) 

  զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է լինել ինչ 

յարժանեացն»:  (45 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 1) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն 

վայելչութիւնք սոցա:  (109 / 17) 



3823 
 

  նման սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 18) 

  Ուստի ըստ հաւաստի բանի ի դէպ իսկ պատահէ սոցա անարի 

խենէխութեանն պարսաւանք:  (150 / 23) 

  եւ արդարս եւ երանելիս զանձինս համարել, յորժամ ըստ սոցա անսխալն 

ընթացից յարմարեսցեն բան ներբողական:  (159 / 21) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ  (161 / 32) 

  Եւ զի համառօտելով զերկաքանչիւրոց սոցա համբաւ հեշտալուր առաջնովք 

հայրապետօքն, որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ 

յառաջեցուցին  (163 / 32) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք 

զերկաքանչիւրոցն սոցա բարեբախտութիւնս   (164 / 28) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 29) 

  Համբաւ հեշտալուր բարեփառութեանն սոցա ի մեծարոյս 

աստուածաբանութեանցն գոլ (178 / 3) 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար 

իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի  (178 / 28) 

միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան 

յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 26) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն 

առիթ  (231 / 30) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն, եւ յառաջագոյն 

զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ 

սառամանեաց:  (234 / 23) 
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  նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս 

վնասուցն:  (236 / 13) 

  Սոյնպէս եւ միւսումբ՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սոցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 26) 

եւ միանգամայն իսկ բարեբախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 33) 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող 

զազատութիւնս:  (189 / 2) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 11) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տանի, 

Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 4) 

եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 11) 

  Եւ խնամելն ումեմն ի սոցանէ յերկրագործացն նախահոգութենէ:  (169 / 22) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 4) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ  (180 / 25) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ վաղվաղակի 

աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 1) 
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  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 24) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  եւ սոքօք զբովանդակն մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի 

ազգի մարդկան:  (165 / 9) 

  պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան կեղծաւորեալդ 

անձին  (78 / 5) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն, (106 / 33) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն. եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ (233 / 14) 

Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 

  Որ թէպէտ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սորայն է 

պատմութիւն, յորմէ ի բաց զիւրեանցն դարձուցանեն դէմս՝ իբրեւ ի չար ինչ 

կարծեցեալ իրաց:  (113 / 26) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն 

անձին  (127 / 4) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն (130 / 23) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց 

եթէ սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս 

մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն 

սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 12) 
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որում ի դէպ ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք  (150 / 17) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց (191 / 22) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի լսելիս, սակայն 

յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն   (199 / 27) 

  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 
սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 9) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն 

(108 / 15) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն, համորէն զբոլոր իսկ 

մարդիկ, որք միշտ առլցեալք ի սորայն եւ շահաւետութենէ:  (182 / 29) 

  հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ 

զայս իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն, զօրէն այսոցիկ ասացեալ խրատու, թէ. «Խոհականագոյն 

իմաստութեամբ բազմաձեռն կարէ հերքող լինել զօրութեան. իսկ 

անվարժութիւն՝ անբաւ աղէտ»:  (56 /      

Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 

վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն, զոր բազմաց 

առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 9) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 21) 
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  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 4) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ 

ծայրապատար սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 21) 

  Այլ ճշմարտիւ զսմա ասել ի դէպ է ոչ զայլ ոք նախահարս եւ ծնողս, բայց եթէ 

սորայն չարութեան զխարխարիչն երբեմն ժամանակի, եւ զբարձողն 

պատշաճագոյն յարմարութեանցն զարկածս ջրհեղեղին, յորմէ եւ դղրդելով 

իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս 

մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել 

բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ լինելութիւն:  (136 / 16) 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք, զհանդուրժեն լերինք 

յողորմագին ձայնէ, ալեկոծի անհնարին ծփանօք յովկիանեանս նայամէտս 

բնութիւն առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս 

տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 13) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 26) 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 5) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի 
սոցա զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ 

ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 29) 

  Յաղագս որոյ արժանաւոր է միշտ առ որս պատիւ բանի ընտրի, երգակից 

լինելով գովաբանել զսոցա անվթար նահատակութիւնս:  (159 / 20) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 28) 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին 

շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ չարեաց 

տարօրէնութեան:  (92 / 34) 
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  եւ որ սոցինն էին նմանք, յոյց աստուածայինն աւարտեցաւ կրելի 

պատճառ:  (55 / 8) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 19) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ զբիծ 

ցանկութեանն:  (171 / 17) 

  

ՍԱԿ    - 3 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն 

վարձուց սակ, եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ 

հարկեցաւ գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 19) 

զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ,  (220 / 17) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 14) 

  

ՍԱԿԱՅՆ         - 59 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման ք 

(36 / 16) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝ 

օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց 

կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 8) 

  սակայն սա այնքան զօրացեալ առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք 

եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ 

բոլորեցուն ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 14) 

  սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան կարաց 

գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն (51 / 13) 

  սակայն իմաստութեամբ այնքան առլցեալ, մինչ զի եւ ոչ մի ոք առ սա 

բաւականաբար ըստ առաւելութեան եւ կամ նուազ զօրութեան կալաւ 

հաւասարութիւն:  (53 / 17) 
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  սակայն մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն 

(56 / 18) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական կրիցն սովորութիւն, 

դադար յամենայնցն առնուլ մարմնական անցից, այլ ոչ արձանանալ եւ 

միւսանգամ արտօսր թորել, որ է յատուկ առանձինն միայն զգայական 

կենդանեաց:  (62 / 20) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի 

զտեղի, սակայն զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ 

էր առնել եւ ոչ հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  սակայն մեք առանց քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք. բայց արդարեւ այսպէս 

խուզելով եւ ի նոցանէն զժամանակին պահանջեսցուք զհաւաստութիւն. ուստի 

ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ զգործեցեալ 

իրն:  (69 / 4) 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր  (70 / 15) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք յոլովն սպանանել 

մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ արժան է խզմամբ 

անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն դրդել, եւ գազանաբար զչարդ 

գօշել աճեցեալ հասակ:  (82 / 24) 

եւ սակայն յորժամ իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ 

ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (86 / 34) 

  ՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ  (91 / 31) 

  բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է մահու կարկառելոյ 

պատուհաս:  (92 / 25) 

սակայն ոչ ինչ կարասցեն մանրամասնաբար զաստուածազան առնն երանել 

բարեփառութիւն:  (96 / 19) 

  բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 16) 

  սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 6) 
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  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս (113 / 28) 

  Զի թէպէտ եւ ոչ ի միում ժամու բազմասցին՝ լինելով իբրեւ զայլ հաւուցդ 

երամս, սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ  (122 / 25) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 4) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից (125 / 24) 

  սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, վաղվաղակի դիւրապախ 

ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 

  Եւ սակայն անարժան նորա բարերարութեանն լնելով իբր մեծ միջոցաւ 

արտալածեալ ի բարեացն՝ որոշեցաւ ի չարութեանն կողմն (131 / 8) 

  այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ յերկչոտութիւն 

աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն դառնան:  (146 / 3) 

  Եւ սակայն ագահութիւնն ոչ զայս դժնդակ ծառայութիւն միայն ուսոյց նոցա 

հարկանել:  (149 / 8) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք (151 / 7) 

  Սակայն ոչ զնոյն առնեն զգործառութիւն, այլ զգլուխ առ գլուխ մերձ 

դնել:  (153 / 9) 

  Սակայն առ այժմ բովանդակն դադարմամբ շտեմարանեսցի (154 / 6) 

սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու 

խաղաղութեանն զուարթնոց յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 9) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 19) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 3) 
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  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, իբրեւ ի շտեմարանէ անսպառ բերմամբն:  (164 / 23) 

  Եւ երկրորդն՝ նոյնօրինակ ի յեւս կատարելագոյնն առեալ, ըստ բազում 

անգամ ասացելումն յառաջատէ, թէպէտ եւ երեքամսեան չափի 

աւուրբք, սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 11) 

  Եւ նաւահանգիստ, թէպէտ ի հեյուստ եւ կամ ի ոօտոյ ծովածուփ եռացումն 

մրրկիցի, սակայն անտեղիտալի պնդութեան ալեացն:  (170 / 31) 

  սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 11) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի 

անբան, սակայն ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն 

զգալոյ  (176 / 25) 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 20) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 27) 

սակայն զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ 

հանդերձ առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ոչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 20) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան:  (193 / 21) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն  (196 / 24) 
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  սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան 

(197 / 9) 

  սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր գաւառս ամենաբարիք 

համբաւեցան(198 / 12) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 22) 

  Այլ թէպէտ եւ լուր ընթացից ժամանեալ սորայն հասանէր ի 

լսելիս, սակայն յորժամ պատմեալ լինէր, թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ 

գոյացութիւն  (199 / 28) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես  (202 / 10) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  Եւ զայս ծրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 5) 

  Սակայն եւ նուազքն մնացելոցն երթեալք հարկանէին յանկարծադէպ 

յերագազսն եւ անդուստ հարթուցեալքն ի թակարդսն շաղէին՝ յոյժ 

անզերծանելիք մնալով:  (215 / 14) 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 6) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն, (218 / 22) 

  Եւ թէպէտ եւ զկէսս կռէին եւ զկէսս իջուցանէին, սակայն այնպէս 

հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ բոլոր 

բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 18) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել (223 / 5) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութեն (226 / 19) 
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  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 25) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն   (233 / 23) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց (237 / 4) 

  

ՍԱԿԱՐԿԵԱԼ  - 1 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից (82 / 31) 

  

ՍԱԿԱՒ            - 25 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն (30 / 24) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց (52 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ փակեցաւ 

սահման:  (87 / 23;  87 / 23) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30;  92 / 30) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 30;  98 / 30) 

այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ, յոյց 

թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն 

խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 9) 
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  Եւ սա դարձեալ իբրեւ դայեկաբար մատուցեալ առ սակաւ սակաւ պնդէ եւ 

միշտ զօրաւորագոյնս յարդարէ զայնս  (166 / 19;  166 / 20) 

  Եւ յայնմանէ դարձեալ եկեալ յօրինի առ գարուննն եւ պարկեշտ 

ողջախոհութիւնս, զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս 

եւ զայն՝ յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն 

բնութիւնս՝ խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 6) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն (188 / 6) 

որպէս զի առ սակաւ սակաւ արծարծմամբ լաւագունիցն հասից յառաջին 

ծայր կատարելութեանն  (197 / 10;  197 / 10) 

թուէր որպէս սակաւ ինչ բաղկացեալ գոյացութիւն եւ նորին աղագաւ 

համարէի ապա զորքանութիւնն լինել զօրէն լճաց ինչ, (199 / 28) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն  (217 / 6) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 25) 

  Իսկ ամուսնութեան սակաւ ինչ մասն հոգոցն դիւրակրելի այսու առաւել, զի 

ի յոլովս նախահոգակս մասնեալ բաժանի (228 / 11) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն մատուցանէ 

սպասաւորութիւն (133 / 25) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 9) 

զի զոր սակաւուցն առաջի քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի 

դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման  (197 / 1) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ 

հնչեցուցանելով սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի 

զարհուրրեցուցանել եւ զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 11) 
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  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ 

ոք,  (158 / 6) 

  

ՍԱԿԱՒԱԳՈՅՆ           - 3 

  Բայց թէ եւ խառնակեալ եւս ունիցին այլքն սակաւագոյն ինչի 

ճշմարտութենէն, ոչ ինչ են ընդ այն զարմանք,  (60 / 22) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք իւրեանց 

ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 4) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս ճանապարհի տեղի 

տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց(199 / 33) 

  

ՍԱԿԱՒԱՒՈՐ   - 1 

  Եւ երկրորդս, թէպէտ եւ զատ յիրերաց անջրպետել բնաւորեցաւ զդիր 

մրգոցն, այլ սակայն ի սակաւաւոր պակասութենէն ոչ յաղթահարեալ 

չքաւորի:  (182 / 20) 

  

ՍԱԿԱՒԻԿ       - 1 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն, որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն զգձուձ 

տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 11) 

  

ՍԱԿԱՒԻԿ ՄԻ- տե՝ս ՍԱԿԱՒԻԿ գլխաբառի տակ ընդգծվածը 

  

ՍԱԿԱՒ ԻՆՉ – տե՝ս ՍԱԿԱՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՍԱԿԱՒՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Եւ զի նուազեալ սակաւութեամբ ի կենցաղումս յօրանայ եւ ոչ ըստ 

անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն հակառակին 

պատահելով, զայս բոլորեցուն է գիտելի, որ իբր զաւելաստացութիւն ինչ եւ 

զանօգտակարագոյն կենցաղոյս՝ զսա համարելով բանականս ազին:  (133 / 19) 

  

ՍԱԿԱՒ ՍԱԿԱՒ  - տե՝ս ՍԱԿԱՒ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՍԱԿԵԱԼ         - 6 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 1) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ 

օգնականութիւն, այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն 

անիրաւաբար զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 23) 

զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք 

ունին կարել վճարել:  (49 / 27) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս, տանի 

ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս, ո՞րչափ եւս առաւել 

կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 21) 

  Ապա յիրաւի է թէ այնպիսիքն զուգահաւասար 

յերկաքանչիւրոցն զսակեալն պահանջիցեն պատիւ ի բարեբախտագոյն եղելոց 

աշակերտաց:  (37 / 8) 

  

ՍԱԿՍ  - 22 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան (82 / 32) 
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  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ 

կամ սակս յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ (86 / 33) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 27) 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 

սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ 

զանգիտեալ (98 / 6) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 31) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ 

բարբառոյ սակս իմոյ ստգտանելի սխալանաց (239 / 12) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 10) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց (243 / 7) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 20) 

  սակս որոյ մեղսամակարդս գազան զանողորմս յանգէ գործ. եւ ես յամենայն 

կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ անմխիթար տրտմութիւն:  (243 / 30) 

  սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ 

խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն (244 / 6) 

  սակս որոյ ի մեծարգին պատուոյ զգձձատեսակս ըմբոշխնեցի 

եպերանս:  (244 / 24) 
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  սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց պահանջեսցին տոկոսիք 

(244 / 29) 

  Սակս որո՞յ զար գործոց կենազրաւ հիքութեամբ յուղարկէք յարենաճեմս 

հոլովիչս զձերովին մերձաւորդ:  (245 / 11) 

  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին դաւաբեր 

վտանգ:  (245 / 13) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ 

բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ 

մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 17;  245 / 19) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս (246 / 8) 

սակս որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն, որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 16) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ (246 / 20) 

  

ՍԱԿՍ ԱՅՆ  - տե՝ս ՍԱԿՍ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՍԱԿՍ Է՞Ր  -  տե՝ս ՍԱԿՍ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՍԱԿՍ ՈՐՈՅ  - տե՝ս ՍԱԿՍ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՍԱՀԱՆՔ         - 2 

  եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ  (148 / 13) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 2) 

  

ՍԱՀԱՑՈՒՑԱՆԵՄ      - 1 
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  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 32) 

  

ՍԱՀՄԱՆ         - 18 

  , սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ 

լիցին սահման  (36 / 17) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման 

չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն ժամանեալ հասանէր 

չարութիւն, որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … արգելեալ 

փակեցաւ սահման:  (87 / 27) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 8) 

  բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս յաւէտագոյն 

փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

  մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն (171 / 22) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (235 / 2) 

զբազմապատիկ խորամանկութեանն դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ 

դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն (162 / 18) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր 

իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 5) 

առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն եւ նորին ընդդիմակին հրաժարումն եւ ի բաց բարձութիւն 

յիւրեանցն յօրինեալ կազմութեամբք սահմանաց:  (106 / 25) 
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  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն, որ պատճառ է 

զաւակասերութեան եւ ի կարգի դասեալ պարկեշտագոյն ժուժկալութեանն, 

այնպէս համառօտաբար ըստ կարեկցութեան առ իրեարս զեռնոցն 

գոյացութեան յինքեանն հրաժարեցուցեալ սահմանաց, զի թէ հնար ինչ էր եւ 

զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի վիճակեալն կացուցանէր բնակչացն, 

այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ ամենայն իրօք:  (139 / 9) 

  եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն 

վանէին սահմանաց:  (213 / 4) 

  զոր մեզ կարի յոյժ երկայնագոյն է անցանել առ իւրաքանչիւրսն բանիւ եւ 

արտայայտ զնոցայն բերել ուսմունս, եւ կամ յիրերաց 

բաժանել սահմանաւ:  (114 / 8) 

  բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ 

ի ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (131 / 1) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի ինչ ցամաքային 

էութեամբ, (199 / 11) 

  այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն 

յիրեցուցանեն սահմանս կոչեցեալ:  (39 / 13) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի 

բաժանել զսահմանս ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 13) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9) 

  

ՍԱՀՄԱՆԱԿԻՑ          - 1 

  վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի 

հակառակորդ սահմանակցաց. (35 / 1) 

  

ՍԱՀՄԱՆԵԱԼ  - 4 
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  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 13) 

  Մեծութիւն հասակիս սահմանեալ երկաքանչիւրոցն չափաւոր կշռութեամբ 

(175 / 29) 

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հակաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ (177 / 4) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ փափագելի 

ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն յետ այսոցիկ 

անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ ունել 

պատրաստք են:  (173 / 8) 

  

ՍԱՀՄԱՆԵԼ    - 2 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս 

չափաւորաւն սահմանել ժառանգութիւն:  (155 / 21) 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց 

բարեպաշտօն սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն 

զգաստութեանն եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդորէ (224 / 4) 

  

ՍԱՀՄԱՆԵՄ   - 1 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 8) 

  զոր սահմանէր բանիւ ազատութիւն յաղթութեան այլազգեացն, եւ 

ծառայութիւն պարտութեան եբրայեցւոցն (192 / 8) 

  

ՍԱՀՄԱՆԻՄ   - 1        
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Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան 

գործք սահմանեցան գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 6) 

  

ՍԱՀՈՒՆ          - 1 

  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ 

ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 29) 

  

ՍԱՂԱՊԵԼ      - 1 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6) 

  

ՍԱՂԱՐԹ        - 2 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 4) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  

ՍԱՂԱՐԹԱԳԵՂ         - 1 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել (110 / 19) 

  

ՍԱՂԱՐԹԱԹԱՓ        - 1 
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  Եւ հաւատ հաստատուն զանկորացուցանելի կազմութենէն սորա 

գեղեցկութեանն ընձեռէ գլուխ, զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու 

զայլս, եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 18) 

  

ՍԱՂԱՒԱՐՏ    - 2 

եւ ինքն ընկճեալ խոնարհէր յաջն յենլով ձեռն եւ այնպէս ձգէր յարձակեալ ի 

դէմս թշնամւոյն, մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն 

անցուցանէր ջախելով արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս 

յուղիղն (210 / 15) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ 

ոչ սաղաւարտս ի գլուխս (212 / 2) 

  

ՍԱՂՄՈՍԵՐԳՈՂ       - 1 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  

ՍԱՅԹԱՔԵԱԼ - 1 

  սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի հիմանէ հաստատուն 

խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն (187 / 21) 

  

ՍԱՅԼ  - 1 

  Ապա ուրեմն մոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ, եւ կամ զաղխախեալ ի սայլսն զծանունս ինչ 

բեռինս ձգել զկնի իւր կարշնեղ կամակարութեամբ:  (176 / 11) 

  

ՍԱՆ    - 4 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ կշտամբէր, օրինակ իմն 
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ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով ի հեշտութիւնսն միտելոյ 

յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն 

վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 1) 

  

ՍԱՆ/կաթսա/  -3 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի. եւ 

այնու պատրեալ՝ յօշէր զՊելիաս, եւ «էր ի սանին» ասէ, եւ աւելի ինչ ոչ:  ((68 / 27); 

68 / 28;  68 / 30) 

  

ՍԱՆՁԱԿՈԾԵԼ          - 1 

  եւ մղեն երախաձգութեամբն սանձակոծելով զկզակս  (131 / 32) 

  

ՍԱՆՁԱՀԱՐԵԱԼ        - 1 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն, 

երկաքանչիւրոցն սանձահարեալ կողմանց՝ չարաց միանգամայն եւ 

բարեաց:  (84 / 13) 

  

ՍԱՌԱՄԱՆԻՔ ,ՍԱՌՆԱՄԱՆԻՔ  - 8 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել, թէ ոչ զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի 

ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ 

ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

եւ յառաջագոյն զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ 

ձմերայնոյ սառամանեաց:  (234 / 27)  

Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (137 / 33) 
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  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 4) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք 

ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 15) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 6) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 9) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս,  (166 / 28) 

  

ՍԱՍԱՆԵԱԼ    - 1 

  այլ սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ 

փրկութիւն:  (208 / 5) 

  

ՍԱՍԱՆՈՒՄՆ  - 1 

եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ (148 / 11) 

  

ՍԱՍՏԱԿԱԳՈՅՆ        - 1 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  

ՍԱՍՏԻԿ        - 15 
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զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս (48 / 5) 

յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել (77 / 10) 

  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն (143 / 14) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն (145 / 3) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն, զոր ներգործէ յըմպողսն, եւ բղջախոհ զեղխութեամբն 

եւ սաստիկ աշխատութեամբն (146 / 28) 

որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս (193 / 4) 

   անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս սաստիկ շփոթս 

կացուցանէին   (212 / 26) 

  Այլ դարձեալ. «պարսպաշինութիւնն, ասէ, յոքնագոյն ծախ ընչից գործիցէ, 

եւ սաստիկ աշխատութիւնս մարմնոյ հասուցանէ»:  (232 / 20) 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, (237 / 5) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի 

զննութիւն  (93 / 22) 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով :  (120 / 16) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր 

անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի 
սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ 

զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ 

զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 28) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 23) 
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  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 10) 

  

ՍԱՍՏԿԱԳՈՅՆ          - 2 

  զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ 

զաղիտիցն սաստկագոյն թշուառութիւնս, (32 / 25) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն (194 / 24) 

  

ՍԱՍՏԿԱՆԱՄ - 4 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ 

ծայրացեալ սաստկանայ ստաբանութեամբ:  (68 / 18) 

  եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի գերագոյն վնասակարութեանն սա 

առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 31) 

  յորում յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք 

ուրեք ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով յուխից ոմանց  (199 / 33) 

  

ՍԱՍՏԿԱՊԷՍ - 2 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին 

երեսաց,  (63 / 31) 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 28) 

  

ՍԱՍՏԿԱՑԵԱԼ           - 2 
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  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 28) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել  (187 / 32) 

  

ՍԱՍՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար 

ինձ՝ սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

  

ՍԱՍՏԿՈՒԹԻՒՆ        - 4 

  Ամենայն ումեք, բայց մանաւանդ իմաստնագունիցն մարդկան յոյժ 

գովութեան արժանաւոր համարելի է միշտ 

զառաւել սաստկութեամբ գերազանցեալ ահեղագոյն թագաւորութիւնն 

Աղեքսանդրի (33 / 29) 

  յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի վերաբերութենէ 

աղիտից սաստկութեան (188 / 24) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 4) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, 

այս զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3) 

  

ՍԱՏԱԿԵԱԼ    - 2 

  Ընդ որ բարկացեալ յոյժ աստուածուհին, առաքէր ասէ զԱպողոն եւ 

զԱրտեմիս զիւր որդիսն, եւ սատակեալ բառնայր Ապողոնիւ զարուսն եւ 

Արտեմեաւ՝ զէգսն:  (61 / 11) 

կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ 

ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց սատակեալ լինէր:  (67 / 19) 
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ՍԱՏԱԿԵԼ      - 1 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեա (230 / 33) 

  

ՍԱՏԱԿԵՄ      - 9 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ 

(203 / 22) 

զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, (210 / 27) 

  Եւ զգացեալք զայսոսիկ նոցա, անհնարին երկիւղիւ խռնեալք ընդ միմեանս 

սաստիկ շփոթս կացուցանէին եւ այնպէս առ ահի աստուածառաք 

բարկութեանն անզգայացեալք զմիմեանս սատակէին (212 / 28) 

որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն 

վանեալ սատակէր  (35 / 14) 

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան  (48 / 23) 

  վայն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ 

զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 26) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 

  եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք (89 / 17) 

  

ՍԱՏԱԿԻՉ      - 1 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս (230 / 33) 
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ՍԱՏԱԿՈՂ      - 1 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 9) 

  

ՍԱՏԱԿՈՒՄՆ - 8 

  Եւ զիայս այսպէս է, սմա ապա ո՞րպէս յարմարագոյն է ինքնաձեռն յիւրն 

լինելով որդիս, զոմն գազանաց ընկենուլ կուր, եւ զոմն 

ծովավէժ սատակմամբ բառնալ:  (67 / 14) 

  որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ զգաստացուցիչ 

ստահակութեանն:  (194 / 13) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ 

պէսպէս սատակմամբք:  (215 / 11) 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 19) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին յօրինել տանջանօք 

լի սատակումն (69 / 18) 

  զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 3) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի 

կրել սատակումն:  (93 / 28) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի եւ 

յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի 

կործանմամբ՝ սատակումն ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 15) 
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ՍԱՏԱՐ           - 1 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել, որպէս ասացի, 

զերանութեանն ձայնն, որպէս աշխատասէրք սատարք ելով չինութեան եւ 

յարմարակարգ յաջողութեան մարդկան:  (179 / 1) 

  

ՍԱՏԱՐԵԱԼ    - 1 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ, զի եւ ոչ զծնողսն սատարեալ լաւագոյն 

յորդորմանն իմանի:  (155 / 4) 

  

ՍԱՏԱՐՈՒԹԻՒն         - 3 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեա (136 / 4) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 13) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք 

տուք սատարութիւն իմոյս թշուառացելում անձինս:  (240 / 1) 

  

ՍԱՐ    - 1 

որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի 
սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս (187 / 12) 

  

ՍԱՐԱՍ           - 6 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն 

տեսանելով սարաս վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ 

վարկ, նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 

վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 21) 
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  որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի դաւող 

ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  ԱՆդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին (248 / 19) 

  Երգ այպանելի եւ ծաղրական անչարդ յարտուստն զարդարանաց, եւ 

մերկագոյն յիւրոցն սարասից՝ ծաղրերաստս յոքնազան հաւուցն 

եղանիւր:  (248 / 32) 

Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

  

ՍԱՐԱՍԵԱԼ    - 1 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին 

բնաւորապէս սարասեալ յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն 

մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ գաւառաց (115 / 30) 

  

ՍԱՐԱՒԱՆԴԱԿ           - 1 

  զի բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն 

եւ սարաւանդակս եւ ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի 

համատարածն ջուրս անցանել պարիսպ (219 / 8) 

  

ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ - 2 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց  (239 / 11) 

  

ՍԱՐՍՈՂ        - 1 
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  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի 

հզօրէն սարսող (243 / 4) 

  

ՍԱՐՍՌԱԼ      - 1 

  զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ այնգունակ բազմապատիկ 

երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ ձայնից (133 / 2) 

  

ՍԱՔՐԵԼ         - 1 

  եւ սաքրելով ի մէջ խտացեալն անտառի, յոյս ապաստանեալք եւ նոքա 

յարձակէին ի ներքս՝ հետավարեալք զասպականեացն հոյլս:  (214 / 27) 

  

ՍԳԱԶԳԵՍՏ   - 1 

  Զաշնանայի՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի  (112 / 26) 

  

ՍԳԱՒՈՐ         - 1 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ 

վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 3) 

  

ՍԵԽԵՆԻ        - 1 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք  ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն   (146 / 22) 

  

ՍԵՂԱՆԱԿԱՊՈՒՏ     - 1 
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  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 5) 

  

ՍԵՂԵԽԱՊԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5) 

  

ՍԵՂԽԵՆԻ     - 1 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, 

զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 3) 

  

ՍԵՄ    - 1 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ 

զաւակի Սեմայ, զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  

ՍԵՆԵԱԿ         - 1 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 17) 

  

ՍԵՌ    - 4 
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  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  Ապա ուրեմն ժամ է այսուհետեւ յանասնական սեռից զոք առ ծայրապատար 

սորայս համեմատել չարութիւն:  (134 / 20) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան  (227 / 1) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 11) 

  

ՍԵՐԿԵԱՆ      - 1 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 3) 

  

ՍԵՐՄԱՆԵԱԼ - 3 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն  (162 / 23) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն 

աղագաւ զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել 

զչարութիւն պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս, անընդհատ շրջագայութեամբ եւ ի 

կասուլ զսերմանեալն լինի, (176 / 21) 

  

ՍԵՐՄԱՆԵԼ    - 1 

  եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց 

յապաւել եւ խլել  (111 / 10) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 
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ՍԵՐՄԱՆԻՔ   - 6 

  որք առ իւրեանցն մտերմաբար երկասիութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի, ածեալ եւ զառաջի եդեալս յիւրումն հանդերձեցին 

կազմութեան:  (104 / 24) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց 

եւ սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 21) 

  Ուժգնութիւն բարենշան անդաստանիս աներկբայ հաստատութեամբ 

յաղագս չոր եւ սակաւ ինչ զպաճառ սերմանեացն ընդունելով դալարացուցանել 

եւ ի բազմապատիկ լրումն առաւելուլ զբեղնաւորութիւն հզօրապէս 

ուժով:  (170 / 27) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 10) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 12) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի 

հասարակաբար զամենայն սերմանիսն համանգամայն բուսուցանելով եւ 

զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք երբէք ակնառութեամբ 

գնայ:  (167 / 14) 

  

ՍԵՐՄԱՆՈՂ   - 1 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, (239 / 19) 

  

ՍԵՐՄՆ           - 9 
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ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 11) 

  Բայց ինչ զուգակշռեսցի սմա ամառայինն, որ աճումն եւ հաստումն միայն 

շնորհէ, զորս ի սմանէն ընկալաւ ծնունդս, իսկ սա միանգամայն 

հասկահասութիւնս սերմանց եւ զպտղածնութիւնս ծառոց:  (113 / 3) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց (148 / 5) 

   եւ զանսերմանսն սերմանել, եւ զաւելորդ բոյս ի սերմանց եւ ի ծառոց 

յապաւել եւ խլել (111 / 10) 

  զի կշիռ զիւրոյ սերմանցն բերս ըմբոշխնեսցէ պտուղ՝ զմահ:  (74 / 28) 

  քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 8) 

  որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 26) 

  Եւ զծառս ի սաղարթագեղ պտղածնութիւն շարժել, եւ զսերմանս բանջարոց՝ 

ի բոյս եւ ի ծաղիկս, եւ զայլս՝ ի յատոքութիւնս եւ ի պտղահասութիւնս, եւ 

զանասուն կենդանիս եւ զթռչունս եւ զլուղակս ի խառնս որդեծնութեան 

յորդորել:  (110 / 19) 

  

ՍԵՐՏ  - 1 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 26) 

 

ՍԵՒԱԳՈՅՆ    - 1 

  Զդէմս, որպէս Հոմերոս՝ զՈդիսեւս. «հըդնի էր թիկամբք՝ սեւագոյն եւ 

գանգրահեր»:  (201 / 6) 
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ՍԵՒԱԹՈՅՐ    - 1 

  Անդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ (248 / 19) 

  

ՍԵՒԱՄԱՂՁՈՒԹԻՒՆ - 1 

  ուստի ոչ կարգիւ ընդելուզմամբ բերին յիրս եւ ի բանս ըմպողքն, այլ խառն եւ 

անկարգաբար զօրէն խելագարեալ բնութեանց ի չարախտականս ի 
սեւամաղձութենէն:  (144 / 22) 

  

ՍԵՒԱՑՈՒՑԱՆԵմ       - 1 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն,  (149 / 26) 

  

ՍԵՒՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 23) 

  

ՍԵՓԱԿԱՆ     - 1 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ, որքան թէ Իսրայէլ ընդ երկնաւս յայլոցն ազգաց 

զանազանեալ կոչեցաւ ժողովուրդ սեփական:  (97 / 23) 

  

ՍԵՓՀԱԿԱՆ   - 2 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 22;  186 / 23) 
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ՍԷ       - 2 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն 

(187 / 21) 

  

ՍԷՐ     - 25 

  կախարդեալ հեշտացոյց, մինչ կարաց զբուն հարազատ ամուսնին սէր ի բաց 

խզել եւ զյեղարն յինքն գրաւել:  (73 / 3) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած (158 / 15) 

  Ի ջերմեռանդն սէր թուեսցին բեւեռել զկամս ընդ պատճառի 

լուսաւորութեանս մերձաւորքն եւեթ եւ ուր գիւտ սորա բարեացն պատշաճի 

(182 / 22) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 20) 

եւ նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ ոք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. եւ զնորա 

հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս նորնգման եւ 

յաւելուած գթոյն առնելոյ, զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ 

զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 5) 

  յաղագս ինքեանց յաւէտ բարեմտութեանն եւ սիրոյ (61 / 30) 

  Որպէս թէ զծնողս անարգու, հակառակ սիրոյ՝ թշնամանող մերձաւոր 

դրացեաց եւ յաւետագոյն առ այնոսիկ  (92 / 31) 
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  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 32) 

  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ 

փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 18) 

  եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի 

պարտուց  (145 / 20) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 10) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել 

զսովոր սիրոյ սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս 

անարգելութեան, եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, 

քամահանաց գործ (197 / 24) 

  եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի միաբանութիւն յարմարէ 

եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ կացուցանէ 

եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 3) 

  եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ 

ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ 

մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, 

անկարօտ կենաց պատճառ եւ նախախնամող դարման իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (233 / 12) 

բայց սա զօրէն միջնորդի ի միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածից 

(237 / 29) 

  զի անչափագոյն եւ պէսպէս բոլոր կենցաղոյս բարեփառութիւնք 

յարաճեցեալ յօրանան ի միակամ սիրոյն կապանաց:  (41 / 25) 

  այլ ոչ եթէ ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ, 

որոյ յերկարութեամբ ժամանակին եւ սիրոյն նուազի յորդութիւն:  (64 / 3) 

եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր 

պարտ սիրոյն հատուցանել (72 / 18) 
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  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 17) 

  մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել 

օրինակ (196 / 29) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն 

(158 / 14) 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 16) 

  

ՍԸՒԻՆԱՒՈՐ   - 1 

  ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք,  (214 / 7) 

  

ՍԻՂԵԽԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 11) 

  

ՍԻՆՁ  - 1 

  զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց եւ 

սպեղանեացեւ այլոց ծախից եւ բեկելոցն առողջութիւն մատուցանեն եւ խզեալ 

մարմնոց սինձ յարմարութեան լիցին:  (76 / 17) 

  

ՍԻՐԱՄԱՐԳ   - 1 
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  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, (244 / 6) 

  

ՍԻՐԱՅԵՂՑ   - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց (72 / 24) 

  

ՍԻՐԵԼ            - 2 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա, եւ յամենայն 

զօրութենէ սիրել եւ գովել դարձեալ եւ զայնոսիկ, որ հանապազ սովաւ վարին ի 

պէտս կենցաղոյս:  (238 / 12) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 18) 

  

ՍԻՐԵԼԱԳՈՅՆ           - 5 

  եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս (35 / 5) 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ 

իւրում սիրելագոյն նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ 

վայելող ի բոլոր խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 32) 

  եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց (198 / 29) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել, որ ունելով ընդ 

ինքեան զդաշնաւոր բարեկամսն եւ զսիրելագոյն ընդոծին ծառային, եւ նոքօք 

զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ սատակէր (35 / 12) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. (168 / 1) 
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ՍԻՐԵԼԱԿԱՆ  - 1 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն, նոյնպէս սիրելական համբոյրք եւ ատելական 

կռիւք (142 / 6) 

  

ՍԻՐԵԼԻ         - 25 

  Եւ մանաւանդզի եկեալ առ այս, ձեռնտուութիւն մատուցանէ 

բազմութեամբ սիրելեաց մշակացն մանկամբք, եւ ամենայն իշխանօք եւ 

իշխեցելովք:  (107 / 7) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս (152 / 2) 

  եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց,  (233 / 6) 

  սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ բարգաւաճին:  (34 / 30) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատճառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 21) 

     Յաղագս այնորիկ եւ անհամար բազմութեամբ զսիրելեացն ունին ողջունելի 

դասս:  (117 / 28) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ 

շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 8) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, (101 / 27) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 
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  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (45 / 33) 

  կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ զսոյն լեալ 

համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ նոյնչափ իգօք, 

եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր զԼետով:  (61 / 6) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 30) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ 

սուգն սիրելի բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն 

հանդերձ ամուսնաւ… (93 / 18) 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան (112 / 12) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի 
սիրելի ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ 

զմանկանց անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ 

ամենայն դժնդակութիւնս (74 / 24) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց (151 / 22) 

նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի եւ ի 

տոհմայինս (50 / 9) 

  Այլ թէ եւ ունի եւս սիրելիս յատուկ զխումբս հուղկահարացն եւ զնմանողս 

նոցին չարս, որոց անկար է զբոլոր անօրէնութեանցն կատարել առաջարկութիւն 

մեկուսացելոց ի սմանէ, զոր եւ ի յանցելումն բազմապատիկ եղեւ խոստովանեալ 

առ ի հաւատարմութիւն աներկբայաբար իմաստասէր լսողաց:  (133 / 29) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 

վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք, եւ ամբողջ ընդ 

նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն պահելով՝ ցուցանել 

բարեկարգութիւն քաղաքի:  (230 / 34) 
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  Եւ ապա զմեծ գլուխ ներբողենին դնել զգւրծսն. եւ զնոյն բաժանել յանձն եւ ի 

մարմին, եւ ի դիպուածս. զանձն յիմաստութիւն եւ յողջախոհութիւն, յարութիւն 

եւ յարդարութիւն. զմարմին ի գեղեցկութիւն եւ ի զօրութիւն եւ յերագութիւն. 

զդիպուածս ի ճոխութիւն եւ յընչեղութիւն եւ ի սիրելիս:  (95 / 19) 

  իսկ նորա ի սիրելիսն յառեալ՝ լուծանէր զհարցուածոյն խնդիր:  (34 / 12) 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո 

գանձք», զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 26) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, 

մինչեւ սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ(32 / 16) 

  

ՍԻՐԵԼՈՒԹԻՒՆ         - 11 

  Իսկ այսպիսոյս ըստ բնաւ իրաց անշահութեան պատճառի յարմարիցի՞ 

ինչ սիրելութեամբ ընդ ումեք միաբանել՝ ըստ արժանաւորին եւ ոչ ընդ 

ումեք:  (140 / 9) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ 

սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան(227 / 1) 

յաղագս ինքեանց յաւէտ բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս 

տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ սովորեցին սիրելութեանն աճել բարիք:  (61 / 31) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  եւ երբեմն ճանապարհաւ եւ կամ այլով իսկ դիպուածով հեռացումն՝ 

զմիմեանց դաշն զսիրելութեանն ամրացուցանել բաւական գոլ:  (224 / 8) 

Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 
սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար զանազանելով 
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վերաբերութեամբ, վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն 

է սիրելութիւն:  (31 / 15) 

զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն կամօք եւ զբարեկամացն 

պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 20) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ 

ազգայնոցն սիրելութիւն ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 23) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 23) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն 

համակամ սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 16) 

  

ՍԻՐԵՄ           -5 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի 

հակառակացն սիրեաց աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 17) 

այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ. 

(32 / 4) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ 

«Որք սիրենն զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 31) 

Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 1) 

  

ՍԻՐԵՑԵԱԼ    - 1 
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  Նմանապէս եւ ուսումն, ոյք ոչ զանգիտելով յիրերաց միշտ զայն 

եւեթ սիրեցեալ իւր կրթութիւն զհամաբնակն լինել իւր ընդ մարդկան (120 / 21) 

  

ՍԻՐԵՑՈՂ      - 1 

  եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 9) 

  

ՍԻՐՈՂ           - 4 

  եւ ամենաչար աղիտիցն պատճառ լինի սիրողաց բնաւ մասանցն 

պատահիւք:  (142 / 9) 

  Սիրողք բարեկամ հաշտութեան կարծեսցին բազում անգամ ճառեցեալքն 

երկրագործքն (163 / 19) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս 

ստուգեսցին սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն  (172 / 20) 

  զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 31) 

  

ՍԻՐՏ  - 1 

  եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 20) 

  

ՍԻՐՏ  - 5 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր  (204 / 11) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն (77 / 22) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն՝ առ 

խնդութեան սրտիցն բերկրեցելոց:  (219 / 30) 
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  անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ համարձակագոյնք եւ 

յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին գործիս:  (115 / 18) 

  ի բոլոր յուժոյ եւ յօժարամիտ ջերմութենէ մաքուր սրտիւ եւ խոնարհ անձամբ 

զգեցայց զղջումն ապաշաւանաց:  (197 / 3) 

  

ՍԻՒՆ   - 1 

եւ միանգամայն իսկ բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ 

բարեկեցութեան՝ սիւն եւ հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (169 / 1) 

  

ՍԼԱՆԱԼ          - 1 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 14) 

  

ՍԼԱՆԱՄ         - 1 

   յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու 

զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 10) 

  

ՍԼԱՑԵԱԼ       - 1 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 11) 

  

ՍԽԱԼԱՆՔ      - 6 

  Իսկ զայս ոչ արդեօք կարէին ընդ նշանաւոր ժամանակացոյց արկանել 

շարագրութեամբ, թէ ոչ ամենեւին սխալանաց եւ անյայտութեան բերէ 

նշանանակ:  (66 / 14) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ 

յիրս սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով 
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եղար, իւ զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ 

նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին ըստ աշխարհի:  (73 / 28) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, (239 / 12) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, (138 / 21) 

  զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, (54 / 23) 

  թէ զսխալանացն երբէք կրեցի կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն 

դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 30) 

  

ՍԽԱԼԵՄ        - 1 

  Իսկ ի պարզամտացն թէ ոք ի ճշմարտութենէ սխալեսցէ, որպես եւ 

Հերոդոտոս, առանց միոյ երկբայութեան զամենեւին ծայրագոյն դւրովանացն 

ընկալցի մրցանակ:  (63 / 7) 

յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն (143 / 24) 

  

ՍԿԶԲՆԱԳՈՅՆ          - 1 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 3) 

  

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ - 1 

Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք 

ծոցածինն սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս 

ըստգտանելի (241 / 28) 

  

ՍԿԷ     - 1 
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  Է՜ եղեռնաւոր եւ յանկարծահաս ուղխին խաղացելոյ, որ աստէն եւ աստ 

շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն 

աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 18) 

  

ՍԿԻԶԲՆ        - 38 

  Երկրագործութիւնս հանճարեղ խորհրդով լուսաւորէ զիմանողականն գոլ 

զհնարաւորն բազմաց, նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս 

խառնուածոցս լինել հմուտք (162 / 10) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք  (225 / 30) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն (109 / 18) 

  զոր ընկալաւ յարարչէն ի սկզբան լինելութեան աշխարհի  (110 / 16) 

  զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան եւ ճշմարիտ զտրտմութիւն զնոյն 

մատուցանէ ճաշակողացն ի սկզբան եւ ի կատարածի:  (142 / 4) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն (32 / 2) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 6) 

  Եւ զի այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչեւ ի 

կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն, զո՞ ոք ապա ի 

բազմահոյլ չարացն զուգամասնելով բերեալ յարդարեսցուք առ սա:  (129 / 3) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, (134 / 29) 

  Այլ՝ նա այլ իմն արուեստակելով դարձեալ՝ իբրու մեծ հմտութեամբ 

զզանազան բուսոցն աճեցմունս ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր:  (165 / 24) 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի (32 / 11) 
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  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ, սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն 

համարել դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 27) 

  որ գեղեցկակարգութեամբն է յօրինեալ կրօնիւք ի սկզբանցն մինչեւ 

յանկումն գալ կենցաղոյս:  (90 / 9) 

  որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 

սքանչելագործ մարդկանէ (118 / 1) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի 
սկզբանցն մինչեւ ի կատարած (123 / 28) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց, այսպիսի սկզբմամբ:  (169 / 14) 

  դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն եւ կամ ի միջահասակին 

կանաչայնովն գղեցկանան (170 / 18) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի 
սկզբունս գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 29) 

քայլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, 

իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք 

եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր տանին օգտակարացն 

հաւակք:  (148 / 20) 

  

Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 31) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա (74 / 4) 

  քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց 

կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 31) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս 

վիրագութիւն սկիզբն չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի 

ապականացու վարուց ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 28) 
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  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 30) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց (104 / 16) 

  Եւս գեղեցկագոյն մատակարարութեան յինքենէ սկիզբն արարեալ՝ զլուսոյն 

արծարծման յինքենէ մատուցանէ պէտս  (106 / 18) 

  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, (108 / 30) 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար 

լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 7) 

  որ սկիզբն կատարելագունիցն արարեալ յառաջեցուցին  (163 / 33) 

  բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն նորոգութեան:  (165 / 14) 

  Այլ զի սկիզբն ամսոց եւս նախակարգեալ եղեւ ի պայծառակացրդիցն 

ընդունակ ի հնումն եւ ի նորումս եւ արժանի արդարեւ բոլորովին Աստուծոյ 

հաճոյիցն գտեալ:  (168 / 13) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի զարմանալիսն մատչելով 

փոխանորդութիւն:  (168 / 24) 

  Սկիզբն այսոցիկ ամբողջ բնութեանն բարելաւ կենդանեացս, որ եւ ամենայն 

բարի եւ գեղեցիկ լինելութիւնք իմանալեաց եւ զգալեաց եկին ի 

կատարելութիւն:  (174 / 18) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 27) 

  կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն 

զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 9) 

  որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ 

բովանդակութիւն:  (223 / 9) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան, եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 28) 
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  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան (233 / 9) 

  

ՍԿԻՒԹԱԿԱՆ - 1 

  Զի զսէ ասէ ի Սկիւթական գաւառէն նաւել զհետ Յասոնայ ուրումն եւ գալ ի 

Թէտալիա անդ ի գործ զկախարդականն արականէր արուեստ:  (68 / 18) 

  

ՍԿԻՒԹԱՑԻ    - 1 

  ի Սկիւթացւոց գաւառէն զնաւագնացիկն ճանապարհորդութիւն Մեդեայ 

արտաբերեալ յայտնեաց, աստանօր հալեալ աներեւութանայ:  (69 / 2) 

  

ՍԿՍԱՆԵԼ       - 1 

  Պարտ է յարտասելն զդէմսն՝ յառաջնոց մարմնոյ սկսանել, իսկ իրս՝ ի 

նախէիցն եւ որ ի նոսա է, եւ յետ այնոցիկ հանդիպեցելոցն:  (201 / 15) 

  

ՍԿՍԱՆԻՄ      - 4 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 21) 

  այլ դեռ եւս զայն ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել 

(91 / 9) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

 յորժամ սկսաւ ի բարձրագոյնսն ամբառնալ կատարելութիւնս՝ աճեցուն 

հասակաւ եւ զարդարուն հանճարովք (98 / 21) 

  

ՍԿՍԵԱԼ         - 2 
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  Բայց եկ բեր ճշմարտապէս զսա ասել գործօնեայ, եւ ոչ յատուկ այսորիկ եզոց 

աղունս, զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի 

մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց 

տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք   (213 / 9) 

  

ՍԿՍՈՂ           - 2 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ 

առանձինն սկսող կատարելագունիցն եղեալ, (155 / 3) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 

քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 12) 

  

ՍԿՍՈՒՄՆ       - 2 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 

  վասն զի սկսմամբ յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի 

բռնութեամբ պատառեալ զերեսս երկրի բաւականացեալ  (176 / 9) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն (70 / 18) 

զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն  (78 / 21) 

  

ՍՂԱԲԱՐ        - 1 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն  (138 / 17) 

  

ՍՂԱԳՈՅՆ      - 1 
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  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, (132 / 1) 

  

ՍՂՈԽ - 1 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ բերմամբ 

ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, յոյց ի հետ 

ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ մերձակայսն 

կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 

  

ՍՄԲԱԿ           - 1 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 3) 

  

ՍՆԱՆԵԼ         - 2 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ, իսկ ի 

հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, անչարչարելի 

եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն ընկալեալ 

զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 28) 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 30) 

  

ՍՆԱՆԻՄ        - 2 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, (175 / 1) 
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  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 2) 

  

ՍՆԵԱԼ            - 1 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի (189 / 22) 

  

ՍՆՈՏԻ           - 1 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս ամբարհաւաճութեան 

(161 / 10) 

 ՍՆՈՒՆԴ         - 7 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն  (143 / 13) 

  Ուստի եւ զսնունդ սորա զօրէն թագաւորազին ըստ ըղձի մատուցանէ 

(109 / 34) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 13) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի ներբողեանս, 

ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց հաւասար (124 / 9) 

  եւ ապա յարուցանել զԵսքինի զազգն եւ դարձեալ զԴեմոսթենի զսնունդն առ 

Եսքինին դնել հաւասար:  (153 / 15) 
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ՍՆՈՒՑԱՆԵԼ  - 1 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան, սնուցանելով զանազան 

կերակրանօք:  (98 / 11) 

  

ՍՆՈՒՑԱՆԵՄ  - 5 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 5) 

  զի զիմածին գեղեցկահրաշն զարմ քաղցրաճաշակն հայրենախնամն 

գթով սնուցանէի՝ (246 / 1) 

  եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն զարմն  (244 / 8) 

  որ իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով տնդիր:  (115 / 13) 

  

ՍՆՈՒՑԱՆՈՂ  - 1 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն 

մատչի, սնուցանողաց դժնդակ (146 / 33) 

  

ՍՆՈՒՑՈՂԱԳՈՅՆ      - 1 
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  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ (136 / 18) 

  

ՍՈԿՐԱՏԷՍ    - 3 

Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Սոկրատէս (38 / 1) 

Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս»  (35 / 26) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայելչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս  (36 / 9) 

  

ՍՈՂՆՈՑ        - 1 

եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի 

եւ սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց (93 / 17) 

  

ՍՈՂՈՄՈՆ      - 2 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր  (46 / 26) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն (48 / 25) 

  

ՍՈՂՈՆ           - 2 

  «Զի՞արդ արդեօք ասիցէ բանս Սողոն, եւ Միլտիաղէս, եւ Արիստիդէս, արդ ի 

Պելեպաւնէսիականսն զօրավոր լեալ Կղեովն»:  (184 / 19) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին (185 / 1) 

  

ՍՈՅՆ  -   109 
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  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց  (69 / 4) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Սոյն ահա աստուածարեալս այր ամենայն ուստեք եւ սիրելեօք լինէր 

զուարճացեալ, մի՝ զհամօրէնն իսկ ունելով ժողովուրդ եւ ապա՝ ի նոցունց 

զպատուական ծերոցն դաս եւ բազում այլս ի բարգաւաճագունիցն 

մարդկան:  (101 / 27) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ 

սքանչելի սոյն գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 3) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 28) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի (128 / 30) 

  Եւ զի սոյն կենդանի ասի դարձեալ ըստ աստուածային նախախնամական 

հաճոյիցն՝ բանիւ գոյացեալ զօրէն բոլոր պաճարացդ, զայս մերումս շնրհեաց 

ազգի:  (131 / 6) 

  Սոյն եւ անարութեամբ է զգածեալ երկուք այսոքիւք յեղանակօք:  (132 / 31) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ չերեսս 

երկրի բաւականացեալ (176 / 8) 

  Եւ ահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ (176 / 24)    

Սոյն յոլովեալ ի ժառանգութիւն հասարակաց մարդկան մինչ զի 

բարետոհմիկք եւ անարգք, մեծատունք եւ աղքատք, եւ բոլորովին վերջին 

տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ պաշտպանին ի կենացն 

դիւրութիւն:  (177 / 20)     
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սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 25) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք (226 / 30) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի (228 / 16) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն  (230 / 32) 

  Այլ նա ինքն ընդ ինքեան գոգցես թէ մարտնչելով, սորին յաջորդաւս 

բոլորովին յանվայելչականն երթեալ յօրանայ բանս:  (62 / 15) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 

  Եւ ի նախածնող սորին լինելութեան սկիզբն եւ հաստատութիւն 

կենդանականս երեւի պատճառաց  (104 / 16) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 6) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 9) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 23) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին,  (143 / 17) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 19) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ, զի կատարեսցին 

ըստ սորին ուխտադրութեան խորհադրեալ (192 / 16) 

սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ 

անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ հեղգութեան 

նշանակ (138 / 16) 
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  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն (139 / 26) 

  Բայց հանգոյն ամին լծակցեսցի ընդ գովելոյս եւ պահապանն մեծագունիս ի 

յերկրի մարդոյս եւ սորուն կենդանաւէտ բարեաց պատերազմականն 

բարգաւաճեալ իր:  (159 / 29) 

  Իսկ սորուն դրակցին ձգեալ ի հիսիսային կողմն եւ անդ նոյնօրինակ ի բաց 

զդառնաշունչն մղելով սառնամանիս (166 / 27) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 20)          

զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ  (222 / 20) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 22) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն (58 / 13) 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 28) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս 

նմանելոյ սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 11) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն, ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց 

թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ 

լինէր կապանօք:  (126 / 28) 

  Բայց ընդ սմին ոք ծանիցէ զսա  (145 / 16) 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 11) 

  այլեւ ոչ դոյզն ինչ մասամբ խոնարհել յաւարող ժողովմանն շահս, թէպէտ եւ 

կարգաւոր եւ անկ սմին՝ աւարին էր յաճախութիւն:  (157 / 23) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ 

իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 29) 
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  այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի պայծառութեամբ զքաջ 

բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ ճառագայթիւքն (166 / 1) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն (167 / 26) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 22) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, ապա եթէ վնասակար խամութեամբն 

դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (176 / 30) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

  Միանգամայն յարեալ լծակցի ընդ սմին եւ ահաւոր բարբառ հնչեցուցանելով 

սակաւուք զմեծութիւն մոլորութեան անձինս՝ առ ի զարհուրրեցուցանել եւ 

զխաղաղացեալ յապահովութիւն լսելեացս:  (193 / 10) 

  Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 6) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն սորա, նախ քան 

այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 24) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի 

բանաւորացս սմին հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ 

կատարելով միշտ զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս 

յօրանան փառօք:  (230 / 1) 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի 

ումեմն զսոյն Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի 

վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից 

ձեռաց»:  (33 / 12) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել  (35 / 11) 
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  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 29) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. (40 / 11) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել (42 / 31) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն  (48 / 25) 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն առնէր  (55 / 5) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 14) 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի 

եւ զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 7) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ 

զհասարակս զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 34) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  Եւ զսոյն ոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

այլ եւ յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ 

մեծարեալ՝  (119 / 19) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 
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  ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ աղքատութեան լինել ընդունակ 

(139 / 28) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ (195 / 7) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ (196 / 15) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ (199 / 16) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան (218 / 16) 

  որպէս զի խլեալ ի սմին չարդ բարձցի ժամու եւ բազում խաղաղութիւն 

յԱստուծոյ ձեզ եւ միանգամայն շնորհեսցի աշխարհի:  (84 / 30) 

  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան 

վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան 

զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 14) 

  զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր 

անջինջ մատենիւ ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի 

(140 / 4) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի 
սմին ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 12) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 12) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 17) 

Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, (199 / 7) 
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  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6)  

Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 8) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 22) 

  բայց սոցին հակառակ ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ (32 / 21) 

  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք 

իցեն  (37 / 10) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ (39 / 17) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս  (87 / 13) 

կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ 

որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 34) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան 

պայծառութեամբ՝ սոցին միջասահմանն:  (104 / 10) 

  յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն պիտանի 

սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 14) 
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  այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ 

զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք 

փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 5) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ 

մասն սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս 

յառաջ քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն 

(224 / 29) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, վեհավայր 

տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք, որպէս եւ տեսանէք 

իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 26) 

եւ որք զարժանաւոր սոցուն կամիցին հատուցանել գովութիւնս:  (164 / 30) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն(171 / 9) 

  Եւ մանաւանդ սոցունց նման գտցէ ոք հրաշալի զողբերկակացն 

դաս:  (55 / 28) 

  Սոցունց՝ գալ ի կատարելութիւն արարչական զօրութեամբն:  (169 / 21) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանականաւ (178 / 10) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, կորովակի աղեղնաւորութեամբ, զդիպողաբար շարժմամբ 

ասպարելն, զպատշաճ ձիաւորելն, զանվրէպ հանդիպումն մարտացուացն 

եւ զսոցունց նմանողսն, (161 / 1) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 20) 

Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 13) 
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  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, (199 / 7) 

  Զայս առադրելով գաղափար, յօրինեալս առասպելականս կրթարանիս 

ճարտարագոյնս՝ Մովսէս քեզ Թէոդորի՝ սաղապելով ի սոյն մէտ 

երանեսցիս:  (248 / 6) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ բարեացս 

վտակք:  (160 / 22) 

  

ՍՈՅՆՊԷՍ      - 8 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս  (158 / 13) 

  Սոյնպէս եւ միւսումս՝ հանդերձ զօրաւարաւ զօրականացն դասք, որք 

յօժարամիտ կամօք ի սմցայս արօարօել պատրաստականք, ի յայս մրցանակ 

աստիճանի դասելով ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն 

պարծանօք համարձակել ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 25) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք (165 / 26) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ 

(167 / 16) 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին (170 / 5) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն անցանելով 

վարժումն, (175 / 9) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ (236 / 24) 

  

ՍՈՅՆՊԻՍԻ   - 1 

  թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած, եւ ինքն իբրու 

նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ սիրելեաց  (233 / 4) 
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ՍՈՍԿ  - 6 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ (46 / 6) 

  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն 

արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 17) 

  թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ յամենայն կողմանց ողորմելի 

անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ թափուր յընչիցն օգնականութեն 

(128 / 11) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս 

նմանութիւն սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին (211 / 23) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ 

տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 4) 

  

ՍՈՍԿԱԼԻ       -5 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 28) 

  Իսկ եթէ մարմնականն այսքան առաւելեալ եպերանօք ի 
սոսկալի թշուառութիւնն յանգեցաւ, ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն 

վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին (127 / 3) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն (70 / 9) 

  որ զնորին անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի 
սոսկալիսն եղեն յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ 

զոյգք եւ անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 23) 
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  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա, ասելով զիսրայէլեանն երբեմն 

ազգէ զսոսկալիս բամբասելով իգամոլութիւն (133 / 16) 

  

ՍՈՍԿԱՑԵԱԼ  - 1 

  յորմէ եւ բարբարոսականն անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, յորժամ 

զայսպիսիս լուիցեն անարժան լուրս:  (128 / 7) 

  

ՍՈՎ    - 3 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 10) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի զսակեալ հարկ թագաւորաց, եւ ընդ 

նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 26) 

   եւ զկնի մահուն գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 5) 

  

ՍՈՎՈՐ           - 1 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան (197 / 24) 

  

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ - 9 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 29) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 2) 
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  եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս 

ընդ կրուկ զիմս առնել դարձ(197 / 18) 

   զի եւ ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 29) 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 

առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից, ռչ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 20) 

ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն  (207 / 12) 

  Որ եւ ի սոսա դարձեալ ոչ այնքան միջոցք զանազանութեան ըստ 

գոյացութեանն ենթադրի, որքան թէ ըստ երկաքանչիւր սովորականն յայտնեալ 

ճանաչին անյեղափոխելի կրից:  (135 / 10) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս (235 / 23) 

  

ՍՈՎՈՐԵՄ      - 4 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 4) 

  , զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, որպէս կրթութիւն՝ 

զերագութիւնն:  (150 / 3) 

  Հաւասարապէս եւ ընդ յաջորդիս բարեկամանալ սովորեսցին բարեկրեալքն 

ի յառատ բարեկեցութեան  (172 / 24) 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, 

յորմէ սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

  

ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ         - 27 

  Սոյնպէս եւ օրինաւորեալք են բնական սովորութեամբք, (165 / 26) 
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  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ 

բնական սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն (70 / 8) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք  (78 / 20) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս, զի ոչ բնաւ ընդ միտ 

զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր առ իսրայէղացիսն 

ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 19) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ 

անվայելչականին սովորութեան  (103 / 23) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում 

գիջացելոցն սովորութեան զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով 

զծնողսն  (128 / 4) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող 

անիրաւութեանցն սովորութեան, (203 / 33) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (212 / 1) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն, եւ զգեղեցկութիւն այգեացն եւ բուրաստանաց, եւ 

յոքունց համանման մրգաբեր ծառոց ըստ սովորութեան թշնամեաց 

խամրացուցանելով (212 / 11) 

  

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 

գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, արժանի 

օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 13) 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել 

ըստ սովորութեանն իմաստնոց (96 / 23) 

  եւ զդժնեայ ինչ նեղութեանց եւ ոչ միով իրօք ըստ 

յաւէժ սովորութեանն յայտնէր ինձ:  (189 / 26) 
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  Երեւեցուցանելով զինքենէ ի ճշգրտահան կենդանագրութեանն բերել ձեւ ոչ 

եւս զզինուորութեան. այլ զհովուական սովորութեանն (210 / 2) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 4) 

  Սակայն թէ եւ զրաւեսցի, ո՞չ ապաքէն ամենեւին յապականութիւն անցեալ 

գնայ, եւ անյիշատակ եղեալ՝ մոռանայ զկենդանական 

կրիցն սովորութիւն, (62 / 22) 

քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 29) 

  սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին գօտին երկնի  (109 / 28) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար 

քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ 

համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 3) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան 

զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն (125 / 26) 

  եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն 

կատարել սովորութիւն:  (133 / 12) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի սնուցողագոյնն վայրաց 

հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան առեալ ընդունի ի ծնողէն 

համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 20) 

ո՞րչափ եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 23) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 23) 

   եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն, եւ 

համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 21) 
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  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ 

բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (222 / 33) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 22) 

  

ՍՈՒԳ   - 9 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, զորոյ անտես արար 

զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին հառաչանս սգոյ թափառանաց, 

զբազում տանցն ամայութիւն (78 / 11) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց (77 / 4) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սուգ (190 / 12) 

  փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ վտանգի 

համբուրեցի:  (244 / 22) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ 

անձինս:  (245 / 5) 

եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 22) 

  Արդ՝ եթէ առից կալայց սուգ անմխիթար՝ յարուցիչ կոծապարոյս, յորդորեցից 

զեղարամարս յաշխարհանուագ ձայնս  (246 / 33) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 
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դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 18) 

  

ՍՈՒԶԱՆԵԼ     - 2 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր  (207 / 26) 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի 

ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն   (208 / 1) 

  

ՍՈՒԼՈՒՄՆ     - 1 

որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս  (136 / 30) 

  

ՍՈՒՂ  -30 

  Եւ գործականք են, որ զգործն ունին յինքեանս. որպիսի ինչ. Պիթագորաս 

«ո՞րչափ իցէ կենցաղոյս չափ», հարցեալ յումեմնէ, սուղ ինչ երեւալ՝ ծածկեցաւ. 

այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 16) 

եւ ոչ սուղ ինչ այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 12) 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ 

(46 / 7) 

  եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն  (52 / 11) 

  Եւ եղծանելով պարտ է նախ առաջին սուղ ինչ բամբասանս ասել իրացն 

ասողին, եւ ապա զնոյն ինքն դնել զիրացն արտադրութիւն:  (60 / 5) 

  եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ զճշմարիտն 

կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 8) 
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որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ  (82 / 11) 

  թերեւս սուղ ինչ բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս 

երկուց այսոցիկ պատճառեալ իրաց (89 / 26) 

  եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  եւ այդորիկ աղագաւ զկաթոգնեալդ խորհիցիք ողորմե՞լ եւ թերեւս սո՞ւղ ինչ 

ի դմա զմարդասիրութեանն կաթեցուցանել գութ:  (93 / 8) 

անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 16) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ, 

աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 15) 

եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 15) 

  համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  Բայց թէեւ սիրի եւս սուղ ինչ ժամանակ ի յորկորամոլ ճակաճանաց, որ 

փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են զամօթալի 

ձաղութիւնս. այլ սակայն եւ նոքա ի հասանել կարօտութեանն, գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն աղցաւորացն որպէս ասացաւ, իբր դաւողք ի թշնամութիւն 

դառնան:  (146 / 1) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս (147 / 12) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ եւ սոքօք զբովանդակն 

մատակարարէ բարիս ճշմարտապէս ձեւով ազգի ազգի մարդկան:  (165 / 7) 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք 

եւ սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց (168 / 31) 

  Եւ ապա զի բաժանին աստանօր սուղ ինչ որոշեամբ. միոյս՝ ի ճաշ 

ասպարիսել պատշաճել ըստ արժանաւորին ի հարթարդակ դաշտսն եւ ի 

յարդարեալսն համայն ի խափանիչ խոշորութենէն:  (174 / 12) 
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  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ 

գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 

  Այլեւ յորժամ յիշեսցին ուժգին խանդաղատանօք գութք մանկանց եւ կամ 

նորին ինքեան ամուսնին յոլովագոյն յորդութեամբ առաջի արկանեն եւ 

ոչ սուղ ինչ կասել ի յառաջադէմ ի յաղթութենէն պատերազմելոց:  (224 / 21) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 14) 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 13) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան (36 / 34) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ 

թէ ի սուղ աւարտեալ յանկիցի (134 / 7) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 
սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս  (236 / 26) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի 
սուղ ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ 

ըղձի մատուցանէ:  (237 / 12) 

եւ զամենեցուն ախորժակս դիւրահեշտի կատարէ եւ ի սուղ ժամանակի եւ 

զոմանս՝ ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցանէ 

(237 / 15) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 12) 

  

ՍՈՒՍԵՐ         - 2 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 10) 
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  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն 

եւ զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն  (212 / 5) 

 

 

ՍՈՒՏ  - 5 

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 22) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 2) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 11) 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք 

կարծեաց սուտ վերբերութեան:  (209 / 29) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա 

եղին ստին ընծայել:  (65 / 31) 

 

ՍՈՒՐ   -19 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 31) 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, 

(75 / 17) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 
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  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 

յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 21) 

  ժամ է այսուհետեւ ձգել զահագին սուրդ ի խզումն ապականիչ  (79 / 10) 

  ոմանք ընդ իւրեանցն իսկ ելանէին սուրս, եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ 

զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն 

վախճանի սրոյ խողխողման:  (42 / 18) 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ 

ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ (81 / 25) 

ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ 

ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 11) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 25) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 

զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, 

ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն (69 / 12) 

այլեւ զնոյն ինքն նովին սրով աներկբայաբար բառնալ զգլուխս եւ անդրրէն 

յաղթութեամբ լի յիմն հատուածել բանակ:  (191 / 19) 

  որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ 

մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով  (213 / 3) 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 22)           Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի 

ծանիցին արտաքոյ տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով 

բառնալ զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել 
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զգործ եւ աճառապինդ գործւեացն բռնութեամբ կրեալ ընդ ինքեանս 

զհատանողական սրոցն յոլովութիւն:  (161 / 26) 

 

ՍՈՒՐԲ            - 10 

  Տինա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն 

եւ սուրբ նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 5) 

  Այլ զնոյն եւ երջանիկն Պօղոս խրատաբանէ, պատուական ասելով 

զամուսնութիւնն եւ սուրբ զանկողինսն, բայց զպոռնիկս եւ զշունս դատի 

Աստուած:  (43 / 2) 

  եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ եւ զդաշն 

սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց քակեալ:  (72 / 30) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, 

վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 8) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան 

մատենագրութեանց:  (204 / 32) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի 
սուրբ կուսէն, (241 / 30) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 3) 

  յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին 

ձգեալ զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 

համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 
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  այլեւ հեռաբնակ սուրբս անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար 

յարձակէի, եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 8 
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  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր 

մահու սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն 

գտանէր պարտիս:  (82 / 22) 

  Բայց զի ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովքն մասամբք 

յոլովն սպանանել մահու, սակայն միովն դժնդակագունիւ ինչ գտեալ՝ պարտ եւ 

արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն 

դրդել  (82 / 24) 

  

ՍՊԱՆԱՆԵՄ   - 3 

  Հի՞մ զհարազատ եւ զբարեսէրդ եղբայր սպանանես:  (243 / 18) 

  Եւ պատմէր, թէ նորա հաւանեալ թագուհւոյն, նենգութեամբ 

դրժեալ սպանանէր զթագաւորն, եւ զկինն՝ կին առնէր, եւ զլիդացւոցն յաջորդէր 

իշխանութիւն:  (63 / 24) 

  հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, 

ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  

ՍՊԱՆՈՂ        - 2 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս, յայս 

ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ աստուստ 

ճողոպրել, այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 8) 

  զի կատարման առաջնոյ նահատակին անխափան 

պարապումն սպանողացն ինեւ առաւել գայր ի բովանդակութիւն:  (194 / 3) 
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   այլ եւ նմանող անասնաբարոյն յայտնեցաւ գիջութեամբ, 

պարտական սպանութեան եւ ամենայն աղծապաղծութեանն:  (129 / 22) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ 

մատոյց, զսպանութեանն եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ 

զայլ ամենադաւ չարեաց  (149 / 11) 

  մտաբերեալ սպանութեանցն թափել թոյնս, զպատճառն ինքեան գոլ 

ամենեւին բարեփառ երջանկութեանն լինելոյ:  (64 / 24) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, 

գողութիւնս, սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան 

տեսակս, յորմէ բոլորն բաղկանայ:  (74 / 6) 

  

ՍՊԱՌԱԶԷՆ   - 3 

  զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին  (81 / 12) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն 

(212 / 2;  212 / 3) 

  

ՍՊԱՌԱԶԻՆԵԱԼ       - 2 

  ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ (157 / 3) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (202 / 1) 

  

ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ            - 6 
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  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 17) 

  Որպէս եւ եղեւն իսկ, յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր 

հոգեւոր սպառազինութեամբքն եւ աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն 

վարելով տարերօք կշտամբել (100 / 31) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան (231 / 24) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, եւ կամ հնարաւոր այլ ինչ մենքենայից 

կանգնելոյ, զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ 

համբարտակ բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն 

նմանապէս եւ ի պարտութիւն:  (38 / 22) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր 

ընտիր սպառազինութիւնն (205 / 30) 

  եւ զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 6) 

  

ՍՊԱՌԵԼ        - 2 

կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 13) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 2) 

  

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ - 2 

  որ զնա երբեմն յանլոյծ սպառնալեաց հօրն ջանալով յոյժ՝ թափեալ 

զերծուցանէր:  (127 / 12) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ (100 / 21) 
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  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ նոցա 

քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 23) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐ    - 11 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս եւ 

օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 14) 

  եւ սպասաւոր պաշտօնէին հրամայեաց հնազանդ լինել:  (102 / 29) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ  (238 / 1) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի 

(151 / 22) 

  Յոյց թէ եւ ի մտերմագոյն ոք ի սպասաւորացն ի ժամուն յայնմին արտաքոյ 

հանդիպեսցի, առանց հաւաստի հարցափորձանաց անհնար լիցի ի ներքս 

թողանիլ, թող թէ պատուականագունին եւ յոշ ի սպասաւորացն եղելոյ կարգի՝ 

ամենեւին իսկ անմտանելի գոլ:  (64 / 18;  64 / 20) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն  (157 / 25)  

Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 24) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի (144 / 31) 

  Իսկ անբան կրթութիւն ազգակից եւ դրացի է բղջախոհութեան, որում ի դէպ 

ելանեն ըստ բնականի իրացն սորայն սպասաւորք  (150 / 17) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐԵԱԼ        - 1 
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  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ, երբ ամայի ծանուցեալ եւ թափուր ի մարդկան (91 / 4) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐԵԼ           - 1 

  եւ զնորա հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարե (64 / 6) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐԵՄ          - 1 

  Եւ դարձեալ՝ ո՞ զնաւաստութեանն շահավաճառութիւն, որք զբարին մեզ 

կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս, եւ կամ զայլս եւս անթուելիսն, ոյք 

միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս հարկանեն 

սպասաւորութիւն:  (54 / 9) 

  Սպասաւորեցին միումս բարեգործք ոմանք երկրագործացն 

մանկունք:  (160 / 23) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐԻՄ,ՍՊԱՍԱՒՈՐ՞           - 1 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ ըստ 

կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս 

ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի ձիոյս ասեմ 

յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 2) 

  

ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ - 12 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի 
սպասաւորութեան աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին 

Մովսէսի, անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան(58 / 31) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ 

աստուածային սպասաւորութեանն պատրաստական գտանել:  (154 / 18) 
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  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 18) 

  ոյք միշտ պաշտպանեալ յիւրեանց, զկենցաղոյս 

հարկանեն սպասաւորութիւն:  (54 / 11) 

   որ ոչ ամենեքեան զնոյն հարկանեն սպասաւորութիւն (55 / 2) 

  որք զնորայն հարկանեն սպասաւորութիւն ամենավայելուչ գեղեցկութեամբ 

գտանին պայծառացեալք:  (115 / 35) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար 

հարկանել սպասաւորութիւն:  (130 / 21) 

  բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց զիւրն 

մատուցանէ սպասաւորութիւն, (133 / 26)     

տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի սպասաւորութիւն:  (142 / 31) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ. հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք 

պատանդեալ եւ ի հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 33) 

  Սոցունց ահա ցորչափ ժամանակս յերկարեսցի շարժելն զինքեանս 

լաւագոյն շնչով կենդանակաւ, միշտ պատրաստք ի յարբանեկել 

զբարեացն սպասաւորութիւն:  (178 / 12) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր 

սիրոյ սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում (197 / 24) 

  

ՍՊԱՍԵԱԼ      - 1 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման, յաղագս 

ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել օրինօք:  (90 / 22) 



3906 
 

  

ՍՊԱՍԵԼ        - 3 

   եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 20) 

եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն 

անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս թշուառացուցանել կամելով 

պատճառաւ իմն ցաւակցի (187 / 13) 

  եւ առ ետեղ բանակեալք շուրջ զեզերբն, միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն 

հայէին սպասելով (207 / 6) 

  

ՍՊԱՍԵՄ        - 3 

  ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 28) 

  անցեալ միայն սպասեն պատշաճ յաջողաուածոյն յօժարական 

կամօք:  (226 / 25) 

  Բայց որպէս եւ զանազանաբար համբերելով եւ 

մաղթելով սպասեցից աստուածային խոստմանցն(190 / 23) 

  

ՍՊԱՐՏԱՅ     - 2 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա տեսանելով 

վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր պատասխանիս, թէ ուր 

իցեն կետահարութիւնքն սահմանաց մայրաքաղաքին նոցա Սպարտայ:  (39 / 6) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 9)           

  

ՍՊԱՐՏԷ  - 1 
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Իսկ եթէ առդիցես սմին դրութեանս դէմս կամ պատճառս, որք են շրջակայք, 

առնես ենթադրութիւն, որպիսի ինչ. «Ի գալ պարսկացն խորհէին 

լակեդմոնացիքն պարսպել Սպարտէ»:  (221 / 8) 

  

ՍՊԵՂԱՆԻ     - 6 

զի բաւական ունիցին ինչս առ ի պէտս պատրաստութեան դեղոց 

եւ սպեղանեաց եւ այլոց ծախից (76 / 16) 

  ուստի՞ խնդրեցից սպեղանի իմոյ անբժշկականս հարուածոց, (246 / 30) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 13) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանց (241 / 17) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից 

իմոյ վիրառնութեանս:  (242 / 14) 

  Արդ՝ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ բուժանս հնարեցայց անպատում չարեացս, 

ուստի՞ կազմեցից սպեղանիս անբժշկականս հարուածոց:  (244 / 27) 

  

ՍՊԻՏԱԿԱՎԱՐՍ       - 1 

  եւ ես մետ զուարճանայի սպիտակավարսիւքն ծաղկեալ:  (246 / 4) 

  

ՍՊԻՏԱԿԱՑԵԱԼ       - 1 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 

  

ՍՊԻՏԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 3 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայեչութիւն (121 / 18) 
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  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն 

առագաստիցն սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք 

(170 / 23) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 22) 

  

ՍՊՐԴԵԱԼ      - 1 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն (144 / 23) 

  

ՍՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ      - 6 

  Բայց առաւել որ զՄեդեայս պատմէ, անդր եւ ծայրացեալ 

սաստկանայ ստաբանութեամբ:  (68 / 18) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար եւ 

վայրենացեալ բարուք եւ նենգապատիրն ստաբանութեամբք զամենահեզ 

ծնողին թիւրէր դատաստան (127 / 29) 

  յաղագս ստաբանութեանցն զյաղթութեանն առնուլ մրցանակ եւ կամ 

աշխարհագովութեամբ յաւէտ բարգաւաճել  (68 / 12) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ, սա ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն 

համարել դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 26) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն 

զանցանէ ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն 

ունի ստաբանութիւն:  (66 / 17) 

  

ՍՏԱԿԱՐԾՈՒԹԻՒՆ   - 1 
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ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ 

առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 1) 

  

ՍՏԱՀԱԿԵԱԼ  - 1 

  Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ 

ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  

ՍՏԱՀԱԿՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  որ ոչ ըստ յանդգնաբար բերման չարաչար սատակմամբ շիջոյց 

զկենդանութիւնս, այլ շնորհեաց խրատ 

զգաստացուցիչ ստահակութեանն:  (194 / 14) 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (32 / 1) 

  Զկնի որոյ միոյս ինքնաշարժ բնութեամբ նախ՝ 

զանկարգ ստահակութիւնս յինքենէ զատուցեալ, ապա զընդ ձեռամբ 

հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն կարգաւորութեան:  (155 / 17) 

  

ՍՏԱՄԲԱԿ      - 1 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

  

ՍՏԱՄԲԱԿՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 

  

ՍՏԱՆԱԼ         - 10 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մծերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 
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  երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ բարեբախտութիւն 

(59 / 7) 

  զարժանաւորն եւեթ հնարեսցին յինքեանս ստանալ աստուստ 

ազատութիւն:  (135 / 27) 

  եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն (173 / 9) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 9) 

  Այսպէս եւ յաջորդս, թէպէտ եւ ոչ ամենեցուն դիւրագիւտ եղեալ ի 
ստանալն, այլ որոց հնարաւորն լինի, է ուրեք զի գրեթէ անթուելի դասակք 

աճեցեալ ի բազմութիւն:  (177 / 25) 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 11) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 19) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան 

(58 / 23) 

  Զոյց միանգամայ համառօտելով պարտ է ճանաչել զշահս ճշմարիտ 

բարելաւ կենդանեացս եւ ստանալով՝ հատուցանել (178 / 34) 

  

ՍՏԱՆԱԼԻ      - 1 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 3) 

  

ՍՏԱՆԱՄ        - 9 
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  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս  (47 / 5) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս, (110 / 1) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի 

վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 30) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով (133 / 24) 

ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան զօրութիւն (149 / 32) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն 

հասարակաց ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս 

մատուցանեն քաղաքաց, եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին 

զտնտեսական խնամս շինութեան:  (230 / 17) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան 

լինելութեանն ստացաւ պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն, որ 

յառաջ քան զպարս աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 18) 

  Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

  

ՍՏԱՍՑԻՆ      - 1/ստացուցանեմ՞,  ստանամ/ 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ 

միտս ստասցին, եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ 

ամբողջ պահեսցեն, որ զբարեդիպութեան մրցանակ հասարակիս բերեալ 

մատուսցէ, զաշխարհավար կանոն՝ անյեղ եւ հաստատուն պահեսցէ:  (75 / 8) 

  

ՍՏԱՑԵԱԼ      - 5 

  Որոյ աղագաւ յիրաւի իհարկէ բոլորեքին զսա ստացեալ, ըստ իւրաքանչիւրն 

լեալ կարող հանդուրժելոյ. (85 / 10) 

  զոր ստացեալ ունի բարեխառնութիւն  (110 / 26) 
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  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն (120 / 25) 

ձեռս յերկինս համբառնալով գոհանային զառաջնորդական աջոյ արարչին՝ 

որ ապրեցոյց զնոսա, եւ զչքնաղագիւտն իւրեանց ստացեալ ինչս (219 / 28) 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, այլ եւ 

յիւրեանցն իսկ ստացելոյ, եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ 

զարմիւքն մատնին անկեալ ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  

ՍՏԱՑՈՂ        - 14 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 23) 

  զորոց անփոյթ առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 33) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց ամրածածուկ 

ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 26) 

  որ ոչ միայն ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի 

իրիք շահից լեալ պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ 

վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել 

հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի 

երանութեանն:  (107 / 2) 

  Որ ոչ միայն ստացողացն յանշահն հակամիտէ կողմ յոլով պախարականօք 

եւ կամ զատուցեալ ի ճշմարիտն հեռանայ կարծեաց, այլ բազում անգամ եւ 

զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի յինքեն (130 / 8) 

  եւ յաղագս այնորիկ ուսոյց եւ ստացողացն զնոյն կատարել 

սովորութիւն:  (133 / 12) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել եւ 

օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի 

գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 16) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 15) 
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  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց 

բոլորեցունն ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ 

հնազանդ խոնարհութիւն, այլ ապարասանեալ ընդվզի ի նորայն ճշմարիտ 

հրամանաց  (52 / 11) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ 

իւրումն ստացողի (132 / 25) 

այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման ստացողին յողան (122 / 20) 

եդեալ նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ 

կազմութեանց մերոց առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն բոլորեցուն 

եւ զայնոսիկ դարձեալ (219 / 31) 

  այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից 

խնամարկեալ զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան 

վարս հաստատուն պահելով:  (106 / 16) 

  

ՍՏԱՑՈՒԱԾ   - 22 

որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ շնորհեաց 

պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս համարելով 

վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

եւ յայտ այնու է, զի ոչ հասարակացն է ստացուած, այլ մանաւանդ 

ամբարհաւաճիցն եւ չարացելոց մարդկան:  (131 / 11) 

  Բայց զարմանալի եւս զընտիր ստացուած մտացն, զիմաստութիւն ասեմ, 

հեշտալի պտուղ ձիթենոյս՝ կանգնեալ բարձրացուցանէ այսպիսաբար:  (181 / 7) 

  եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ հատուցանել 

զփոխանակն ծննդոց, եւ հետագայ մանկանցն, կրկին արդարութիւն է եւ 

յաւետագոյն իրաւացի եւս գործ. թէ ոչ եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի 

վեհագոյն ստացուած, եւ ինքն իբրու նախահաւակ ելով յաջորդեսցէ մտերիմ 

սիրելեաց, եւ անմոռաց յիշատակ երախտեաց ի մէջ մարդկան զպարիսպս թողցէ 

ազգաց յազգս:  (233 / 2;  233 / 5) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն 
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կալեալ ստացուածի, եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ 

բնականի եւ տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս 

զեղուցանէ անժուժկալի վտանգս:  (140 / 20) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 5) 

եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն 

տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 4) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, զի զվերջին 

թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով, 

անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի 

քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց (34 / 35) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց  (52 / 16) 

  Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել (73 / 14) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց  (85 / 14) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց  (88 / 8) 

  Յաջողեալ կենցաղօգուտ պիտոյից զեղումն ընչիցն միոյս գուշակի 

հաւատարիմ ընդունին հազարապետաւն, առ որս առաքեցաւն զեկուցանել 

կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 30) 

  եւ կամ անհանդուրժելի արդեօք զծախիցն իցէ առնել յոլովութիւն ընչից 

եւ ստացուածոց, (227 / 12) 

  որ հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն 

է մահու եւ զկնի մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 32) 

  որպէս թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ 

հուրբ մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս, այլեւ յաւարի գերութեան 

զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ ի բերան անողորմ 
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զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն բուռն տանել 

հինահարութեամբ (81 / 23) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 23) 

  ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ վրդովմամբ (85 / 34) 

  եւ յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար 

դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն:  (170 / 12) 

  Զի այսու ամենայնիւ կարասցէ իբրեւ որդի 

զհարց ստացուածս զարգացուցանել, եւ ամբողջ պահելով:  (110 / 23) 

  

ՍՏԱՑՈՒՄՆ    - 2 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն (106 / 23) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 5) 

  

ՍՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի  (238 / 2) 

  

ՍՏԳՏԱՆԵԼԻ - 2 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ, ամբարհաւաճ միանգամայն եւ անարի, անյագ 

յորկորամոլութիւնս եւ անզարդ ի գեղեցկութեանն մասին (134 / 30) 
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  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց (239 / 12) 

  

ՍՏԳՏԱՆՔ      - 2 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 14) 

  եւ սմա զծանրագոյնն հատուսցեն անհատ ստգտանս եւ 

դսրովութիւն:  (141 / 11) 

  

ՍՏԵՂԾԱԿԱՆ            - 1 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս, որոց միշտ հանդէսք եւ կրթութիւնք 

իւրեանց ստեղծականն եւ առասպելաբանութիւնք:  (63 / 6) 

  

ՍՏԵՂԾԱՆԵԼ            - 1 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս 

դից ստեղծանելով զյանդիմանութիւնն:  (184 / 16) 

  

ՍՏԵՂԾԱՆԵՄ           - 5 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ 

զյառաջաբանին ստեղծանեմք զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ 

մանկունս:  (71 / 9) 

  բայց զբարսն յատուկ ստեղծանեմք  (184 / 7) 
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  Աստանօր Աքիլլեայ դէմքն եւ ծանօթք, բայց զբարսն յատուկ իբրու 

զբարկացելոյ ստեղծանեմք:  (184 / 10) 

  Եւ դիմառնութիւն, ուրանօր զբարսն միանգամայն եւ 

զդէմս ստեղծանեմք,  (184 / 12) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանեմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 13) 

  

ՍՏԵՂԾՈՒԱԾ            - 1 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ նիւթոց 

պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 35) 

  

ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ            - 1 

վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք դատեալ 

լինի:  (60 / 12) 

  

ՍՏԵՂՆԱԿԱՆ - 1 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց 

գեղեցկակերպ  (144 / 1) 

  

ՍՏԵՐԻՒՐԵՄ - 1 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն, այսպիսի բանիւք զրուցելով:  (65 / 22) 
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ՍՏԷՊ - 10 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան  (36 / 32;  36 / 32) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստէպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 33)           

Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս   (131 / 22) 

  հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր 

պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 28) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 19) 

  եւ ստէպ թախանձելով կացից առ ամենեցուն արարիչ, ոչ միայն 

արդարութեամբ, այլեւ նախնեացն գեղեցիկ հաճոյութեամբ:  (190 / 23) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս 

աղաղակաւ ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, 

մանաւանդ թէ աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ 

ի յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ 

ոչ կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 6) 

զորոց ճշմարտապէս եւ ոչ կարէի ընտրել զառաւելութիւնն 

այնուհետեւ զստէպ այսր անդր զշութափել մշակին (218 / 7) 

  

ՍՏէՊ ՍՏԷՊ 

Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս, կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան  (36 / 32;  36 / 32) 
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ՍՏՈՅԳ           - 16 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (31 / 32) 

  զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց 

յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով 

զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս ընդարձակս եւս եւ անոլորտս 

զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 24) 

  Ստոյգ արդարեւ ճշմարտութեամբ լի այս ասացեալ պատճառ:  (51 / 25) 

  Եւ այս է արդարեւ ստոյգ գեղեցիկ բան, որ ճշմարտապէս առ մարդկայինս 

յօրանայ բնութեան:  (58 / 6) 

  Բայց ոչ առ ստոյգ հելլենացիսն եւ յոյժ հրահանգեալսն, որք 

իմաստութեամբն առլցեալք լինին ամենահնարն գիտութեամբ գրեթէ 

բոլորեքեան իսկ  (69 / 29) 

  Եւ յայտ ի խորանին կազութենէն է, ոյք զանազան գեղեցկութեամբ յարուցեալ 

կանգնեցին նիւթովք պատրաստութեանն՝ յայնմանէ ի նորայն 

մթերից ստոյգ արդարեւ հրաշակերտ աստուածային կոչեցեալ 

խորան:  (101 / 15) 

  Եւ զի ստոյգ արդարեւ յափշտակութեանցն եղեալ խոստովան արբանեակ, 

յայտնի գոլ ամենեցուն եւ ոչ ոք անգիտանայ:  (131 / 16) 

  եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ այլեւ զնորոյ 

աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 27) 

  եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան 

ճանապարհիս (188 / 21) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք  (189 / 3) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 
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  այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ բոլորովին 

յառաջադաս, (229 / 4) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 27) 

  եւ միանգամայն իսկ զստոյգն զեկուցանելով բան, ինքեամբ առանձինն 

սկսող կատարելագունիցն եղեալ (155 / 2) 

  

ՍՏՈՐԱԲՆԱԿ - 1 

  եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  

ՍՏՈՐԱԿԱՅ   - 3 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ (45 / 24) 

  վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս 

գործէ եւ կարշնեղս, թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ 

եոեցես իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս 

բուսոցն յերեւելիս ածելով:  (166 / 17) 

  անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ 

բոլորն ստորակաց լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  

ՍՏՈՐԻՆ        - 3 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն (195 / 2) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին 
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հաղորդութենէ, միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ 

տէրութիւն վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 26) 

  

ՍՏՈՐՆԱՅԻՆ - 2 

  փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն 

օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 2) 

զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան  (173 / 16) 

  

ՍՏՈՐՈՒՍՏ    - 4 

  եւ զայլ մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ 

ջերմութեամբն պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ 

չարահոտ գոլորշիք զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 26) 

  եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ  (148 / 10) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 23) 

  սակս որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս 

հրեշտակացն  (246 / 17) 

  

ՍՏՈՒԳԱԳՈՅՆ           - 1 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 25) 

  

ՍՏՈՒՆԳԱՆԵԼ           - 1 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 
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համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, 

արհամարհեալ ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ 

հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 6) 

  

ՍՏՈՒԳԱՊԷՍ - 7 

  ստուգապէս որպէս ինձ՝ եւ ամենեցուն թուի յոյժ գերազանցեալ ահա գեր 

զբնաւ ընդ արեգակամբս ի մարդկայինս ազգէ արութեամբ՝ միայն Լակոնականս 

անցեալ գտցի ազն:  (38 / 12) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի (117 / 5) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն 

ուրախակցութիւն, այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն հորդեալ ճանապարհ 

յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն մշտնջենաւորաբար կենդանի 

պահելոյ:  (158 / 24) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի (177 / 9) 

  եւ անդրէն պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ 

ամենաբարի երանութեամբ:  (196 / 9) 

  եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ զաջուցն եւ 

զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ (215 / 27) 

  

ՍՏՈՒԳԵԱԼ     - 2 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» եւ որչափ այլ եւս նմանք այսոցիք բանք աստուածայինքն 

զսմանէ ստուգեալ պատմեն:  (183 / 5) 
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  բայց միայն որպէս ստուգեալ ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, 

(195 / 15) 

  

ՍՏՈՒԳԵԼԻ     - 1 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ (99 / 14) 

  

ՍՏՈՒԳԵՄ      - 2 

եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն 

ողջախոհութեան ստուգեսցի:  (162 / 29) 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 30) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք 

վայելչագունիւս ստուգեսցին սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս 

կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին չքաւորութեանն պաշարեալ (172 / 20) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ  (139 / 27) 

  

ՍՏՈՒԳԻՄ      - 1 

  Ապա ուրեմն զի յայսմ այսպէս ստուգեցաւ ազատ յամբաստանութենէ, ի 

ճշմարտութենէ իրս ստուգեսցի:  (226 / 29) 

  

ՍՏՈՒԳՈՒԹԻՒՆ         - 3 

  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ 

դուզնաքեայսն ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ 

պարզամտացն լինել:  (61 / 3) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 
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վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 29) 

  Եւ թողեալ զայն ոչ զօրէն երից նախահարցն անգիր յիշատակօք յառաջ 

մատուցեալ հաստատէր զճշմարտութեանն ստուգութիւն:  (99 / 4) 

  ապա ո՞վ ոք թողլով զպախարականացն անկ, յանհամբոյր նմին 

ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել զհետեւումն. թէ  (141 / 10) 

  ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել 

զստութիւն իբրու զստուգութիւն (195 / 11) 

  

ՍՏՈՒԵՐ         - 3 

  ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ ստուերաւ ամենայնքն 

պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 32) 

  Ծածկեցին ստուերք մահու (244 / 23) 

  եւ ստուերք մահու ժամանեցին ինձ(246 / 21) 

  

ՍՏՈՒԵՐԱՑԵԱԼ         - 1 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ 

տարածեցաւ ստուերացեալ վատափառութիւն (128 / 22) 

  

ՍՏՈՒԹԻՒՆ    - 11 

զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Իսկ պատմութիւն որ այսգունակ ի սկզբանէ մինչեւ ի ծայր ստութեամբ է 

զանգեալ, եւ ամենեւին կախարդական պատրանօք եւ ոչ սուղ ինչ մասամբ 

զճշմարիտն կալաւ կարծիս ի սմանէ:  (68 / 7) 

  Այլ զի ստութեամբ լի բանս է եւ մեծագոյն մոլորութեամբ, յանվայելչական 

յանկի գլուխ այսուիկ եւս (70 / 12) 

եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ յոյժ պատճառք վնասակարութեան 

կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 
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  յաղագս ծածկելոյ զյոլովութիւն ստութեան ընդ դուզնաքեայսն 

ստուգութեամբ առ ի խաբանս միանգամայն եւ ի կորուստ պարզամտացն 

լինել:  (61 / 2) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 15) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ (61 / 16) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են 

զարմանք:  (114 / 4) 

  Անդանօր կնատագոյն ապա սորա եւ ուժոյն յայտնեցաւ ստութիւն  (127 / 1) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ, եթէ ի զայրացմանէ 

գազանաբարոյից ոմանց ահաւոր իշխանաց ելով՝ ընդդէմ 

աստուածապաշտութեանն համբարձելոց, ոյք բազմապատիկ տանջարանացն 

պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել, զստութիւն իբրու զստուգութիւն. եւ կամ 

թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ ցուցանել 

զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 11) 

  

ՍՏՐԿՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, յազատութիւնն՝ 

օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ չարչարանաց զբովանդակ 

իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 28) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 12) 

  

ՍՐԱԽՈՂԽՈՂ          - 3 

ոչ զյաղթութեան եւ ոչ զաւառութեանցն կարեն յինքեանս բերել մրցանակ, այլ 

զհակառակն պարտութեան եւ սրախողխող բեկմանն:  (46 / 22) 
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  եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի ժանտախտակացն, եւ 

աստուածառաք բարկութեանցն  (52 / 18) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 22) 

  

ՍՐԱՀ  - 2 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն 

(220 / 6) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն 

առնելով յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ 

աշտարակս, եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն 

յամենայն թռչնոց  (120 / 14) 

  

ՍՐԱՄԷՏ         - 1 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 5) 

  

ՍՐԱՏԵՍ        - 2 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 2) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկան  (113 / 22) 

  

ՍՐԱՐԲԵՑՈՒՑԵԱԼ    - 1 
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եւ այսպէս պակշոտ խելագարութեամբ սրարբեցուցեալ ձգէր կինն յիւրն 

գերեալ ի բուն առնէն:  (73 / 12) 

  

ՍՐԱՑԵԱԼ       - 1 

  վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին երթեալ 

կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 13) 

  

ՍՐԱՑՈՒՄՆ    - 1 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 26) 

  

ՍՐԲԱԳՈՅՆ    - 1 

  յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ 

նուէր:  (42 / 30) 

  

ՍՐԲԱԶԱՆ      - 2 

  եւ զիւրաքանչիւր անկողինս ամուսնութեանն սրբազան եւ ամբողջ 

պահեսցեն (75 / 9) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալ երկնաքաղաքացիս Եղիաս, իբրու ոչ ըստ 

աշխարհասիրացն ոմանց ծախելով յանարժանս զսիրոյն մեծարգի ջերմութիւն, 

բաց ի կոչեցեալն սէր ի սրբազանին յԱստուած, որով եւ յամենայնի առնուլ 

զխնդրելին բաւականաբար զօրանայր:  (158 / 15) 

  

ՍՐԲԱՄԱՏՈՅ - 1 

  անարժան եւ աստուածային սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ 

ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին Մովսէսի:  (134 / 4) 

  

ՍՐԲԱՊԷՍ      - 1 
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  որ ի տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն 

պահէր սրբապէս կուսութիւն (66 / 26) 

  

ՍՐԲԱՐԱՆ      - 1 

  Ո՞չ ապաքէն աստանօր հաճոյանալ արժան էր ի սրբարանին եւ ոչ 

զհակառակն գործել պղծութիւն  (66 / 22) 

  

ՍՐԲԵԱԼ         - 1 

  եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 10) 

  

ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ  - 5 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան 

(123 / 23) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն քաւութեան 

եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, այլ եւ 

յամենայն իսկ աստուածային գրոց յարգեալ զսոյն եւ մեծարեալ՝ հանդերձ 

հռչակելի գովութեամբ, եւ զարմանալիս ամենեցուն կացուցանելով յաղագս հեզ 

հանդարտութեանն, եւ ընտելասէր բարուցն, եւ յոյժ մաքրագոյն 

պիտանի սրբութեանն եւ այլոց եւս բարեաց սոցին նմանողաց:  (119 / 22) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 32) 

  ի մէջ անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ 

զնոսա ի յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 26) 
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ՍՐՈԲԷԱԿԱՆ  - 1 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 

  

ՍՐՏԱՊԱԽ    - 2 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  եւ ահա անկեալ դնիմ լի սարսափելի եւ սրտապախ պակուցմամբ:  (193 / 6) 

  

ՍՐՏԱՌՈՒՉ    - 1 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 

  

ՍՐՏՄՏԱԿԱՆ            - 1 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ (239 / 12) 

  

ՍՐՏՄՏՈՒԹԻՒՆ        - 5 

պարտ եւ արժան է խզմամբ անողոք աններելի սրտմտութեամբ ի զայրացումն 

դրդել (82 / 26) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն 

գազանօրէն սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 23) 

   Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ յանմեղ 

համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 11) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ 
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ջնջել սրտմտութիւն որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ 

սովորեաց:  (90 / 3) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք 

բերելով սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել 

կենակցութեամբ:  (122 / 14) 

  

ՍՓԱԾԵԱԼ     - 1 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել 

անդամս.  (211 / 26) 

  

ՍՓՈՓԱՆՔ     - 10 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս (189 / 18) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք, որ եւ հանդերձ 

բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս զբանաւորիս ունի 

զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի հարկաւորացն ծանուցեալ 

շահաբեր պիտոյից եւ առ հասարակ իսկ շինութեան եւ 

ուրախալից սփոփանաց զօրավիգն  (225 / 14) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ 

անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ 

մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 

  եւ շինողութիւն՝ զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ 

հանգիստ, եւ ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի 

ճանապարահացն դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան, նման 

սոցա եւ այլ իրք բերեն զհեշտալի դիւրութիւն:  (147 / 18) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ 

զառաւել սփոփանս հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի 

յայտնութենէ բանիս զյանդիմանութիւնս:  (225 / 25) 
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  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս, որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին, առ որս 

անկողոպուտն պահէի ի թշնամեացն դաւոյ եւ սփոփանս մխիթարութեան ունէի 

ծերութեանս անձին:  (246 / 11) 

  Եւ նախ հաւեցից յանկայ եւ յարածուփ գարշութիւն երեսաց, եւ ոչ 

յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի 
սփոփանս մտաց փախչին խաղիւք, այլ յամենայն կենցաղօգուտ զարդուց 

ապալեր եւ ամայի է:  (148 / 6) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 
սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 3) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս 

կրկնակի սփոփանք խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ 

բուրումն հեշտալի հոտոտելեաց, եւ փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ 

զուարճացումն տեսանելեաց:  (217 / 23) 

  

ՍՓՈՓԵԱԼ     - 2 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ 

վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 2) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա 

բարեխառնութեամբ սփոփեալ զօրացուցանէ:  (112 / 32) 

  

ՍՓՈՓԵԼ        - 1 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց, իւր որ 
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զճշմարտապէս բեռին ծանրագունի բարձողք սփոփելով ի խորշ են յոլորտս եւ 

յընդհանուր մասունս երկրի:  (174 / 10) 

  

ՍՓՌԵԱԼ        - 1 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ 

(164 / 32) 

  

ՍՓՌԵՄ          - 2 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար 

ժանտահոտութեան սփռես ի վերայ իմ:  (243 / 18) 

  Եւ իսկոյն գոգցես ելեալ սփռէին (212 / 7) 

  

ՍՓՌԻՄ          - 3 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Իսկ սիւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 18) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք (110 / 3) 

  

ՍՓՌՈՂ          - 1 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 25) 

  

ՍՔԱՆՉԱՆԱԼ - 2 
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  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս (52 / 32) 

  Եւ արդ յորժամ այսքանեաց բարեմասնութեանց եղեւ ընդունակ ի սկզբանցն 

մինչեւ ի կատարած, եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ անպախարակելի 

փառաւորութեամբ, լի արժանաւորապէս նմա արասցուք 

զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս, թէ ոչ զի սքանչանալով միայն ընդ 

գեղեցկութիւնն, եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն եւ զտէրունեան 

պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ զթագաւորականն 

հատուսցուք պատիւ:  (123 / 31) 

  

ՍՔԱՆՉԱՆԱՄ - 2 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 33) 

սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրաործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 21) 

  

ՍՔԱՆՉԱՑԵԱԼ           - 2 

  Յիրաւի սքանչացեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս (31 / 7)       

Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի եւ 

զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

  

ՍՔԱՆՉԱՑՈՒՄՆ        - 1 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն հայրապետիս 

յօտարազգեացն սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ  (155 / 31) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՅՆ      -6 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 
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  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ, զի՞նչ եւս ոք առ սա ի 

մարդկանէ մարթասցէ ըստ արժանեացն իւրոց ասել գովութիւն:  (108 / 4) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ 

պատճառ սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 8) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ 

վայելիւք սքանչելագունի:  (177 / 29) 

  եւ մանաւանդ զանիբաց բառնալի եւ ահաւոր կրճիմն ի մէջ անկեալ 

կենդանական եւ բոցեղէն պահապանացս ոմանց առ ի 

զգուշանալ սքանչելագունիս կարգեցելոց  (186 / 7) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ     - 2 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ 

միայն սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս 

այսորիկ յառաջանալ (158 / 1) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի 
սքանչելագործ մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (118 / 1) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ     - 1 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 13) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ  - 4 
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  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին 

հանդիսարար սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի 

հրաշափառ վիճակս:  (242 / 1) 

  զի միշտ ուրախակիցք իմաստաբար իմումս լինիցիք բերկրութեան եւ 

պատմողք նորին սքանչելագործութեանն:  (204 / 29) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ 

այսպիսի սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն 

զարգացուցանէի զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ 

Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱՊԷՍ        - 1 

  Այլ սքանչելապէս եւ զպատիւ գոյացութեանն ունին երկոքին ի միոջէն 

պատճառ (165 / 3) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԱՏԵՍԻԼ   - 1 

եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն յօրինուած յառաջ 

անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԻ    - 23 

  Սքանչելի յերկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ, որք թէպէտ եւ 

կարի մեծապէս զատուցեալ յիրերաց եւ միջոցաւ, սակայն սա այնքան զօրացեալ 

առուգագոյն արգասեօք, մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն 

յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն ընձեռեաց 

վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 11) 

  Որոյ սքանչելի հանճարոյս թէպէտ եւ յառաջագոյն նախագտակք այլք 

լինելով ոմանք, սակայն յառաջելով բարգաւաճեալն եւ մեծն Հոմերոս, այնքան 

կարաց գերազանցել զամենեքումբք՝ ծայրացուցանելով զինքեան հմտութիւն, 
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մինչ զի ի վերջէ եկեալքն, եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին 

լինել քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 12) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի զարարչականն 

ցուցին գործ զօրութեան, այլ առաւել եւս ազգի ազգի յոքնագոյն ախորժակացն 

բերմամբք:  (53 / 26) 

որ սքանչելի զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն 

զնա գոլ ամենայնցն ասաց քաջնփառութեանց:  (57 / 18) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 6) 

  ապա եւս սքանչելի զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ 

ժամանակացն:  (99 / 22) 

  առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի երեւին տեսութեամբ 

ամենեցուն:  (116 / 5) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի (119 / 17) 

  Զի թէ ի Նոյի դարին էր ըստ յառաջագոյն ասացելումն, յաւէտ սքանչելի սոյն 

գտաւ կենդանի, բարգաւաճեալ ի գովութեան միանգամայն իւր 

հաւատարմութեան:  (123 / 2) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս 

ճանապարհորդս սքանչելի փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ 

յանմարմնոցն ուրախակցութիւն, այս ստուգապէս մեծանուն ճոխութիւն 

հորդեալ ճանապարհ յառաքինութիւնն յորդորմանց յոյժ ընտանեգոյն 

մշտնջենաւորաբար կենդանի պահելոյ:  (158 / 23) 

  Բայց եւ սքանչելի եւ ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան 

հանդերձ կրթութեամբ յաւէտ սոքիմք ճանաչին պաշտպանեալք (165 / 18) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 12) 

  ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ  (199 / 2) 
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  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (201 / 21) 

  Որում արդէն եւ ես հանդիպեալ սքանչելի իրագործութեանս զուարճացեալ 

լինէի  (213 / 28) 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 21) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  զորոյ սքանչելի եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել 

անբաւանամ (240 / 11) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ 

իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 30) 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց 

եւ սքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 30)      

Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայցէ, զի որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն 

բազմապատիկ բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, 

թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 22) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 27) 

  

ՍՔԱՆՉԵԼԻՔ - 10 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 5) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 3) 
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  Բայց ոչ ուրուք ի նոցանէ երեւումն բաւական եղեալ այնպէս ձգեաց զմիտս ի 

զարմացումն, իբրեւ զհիանալի գործ սքանչելեաց հայրապետին:  (202 / 20) 

  ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  Եւ սակայն զիարդ եւ էր պատճառաւ մեծ սքանչելեացն եղեն առ իս յայնժամ 

զօրութիւնք, զոր թուի թէ ահա յառաջիկայս ուրեմն զնոյն հայցէ գործ:  (198 / 22) 

եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս, իբրու թէ ի նմին էր ձեւի 

մնալ սքանչելեացն  (207 / 8) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճարշ հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սքանչելեօք:  (168 / 20) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, (206 / 16) 

  Զոր ի հետ այնորիկ դարձեալ յաւէտ սքանչելիս զմիջոցն նոցա ունէր 

պարփակեալ բազմութիւն անչափ նաւաց մեծավայելուչ յօրինեալ կազմովք՝ 

զոմանս առագաստիւք եւ զոմանս արձակս ի մենքենաւոր կապոցն  (219 / 13) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

  

  

Վ       529  (1437) 

  

ՎԱԶՔ  - 1 

  Թեթեւաշարժ ընթացիւք եւ երագափոփոխ վազիւք եզոյս է գերազանցութիւն՝ 

առ ի սլանալն յորսորդութեանն հանդէս միշտ բերեալ ի յառաջադէմսն 

եւեթ:  (176 / 13) 

  

ՎԱԽՃԱՆ       - 19 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 



3939 
 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 19) 

  Որգունակ մանաւանդ ըստ իմաստնոցն կալեալ բանի, եթէ ընդ զրաւել 

համբարտակացն վախճան, անդէն եւ թշնամեացն հալեալ ջնջել սրտմտութիւն 

որ առ նոսայն, այլ ոչ թէ ի նորոգումն գալ մոռացմանն՝ սովորեաց:  (90 / 2) 

  Բայց յամենայնէ այսպիսեացս անըստգիւտ եղեալ՝ զիւրն անցուցանէր 

ժամանակ ի բարի հասանելով վախճան, եւ միջասահման երկաքանչիւր 

կողմանցն լինել, զոր արժանաւորապէս ասացից, ոչ մահու զրաւեալ, այլ 

անմահութեամբ զուարճացեալ:  (102 / 9) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 14) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն շիջուցանել 

զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 13) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան (191 / 13) 

  եւ զոմն երկրասոյզ վախճանաւ կենդանւոյն կորուսանէր:  (48 / 24) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն, եւ զազգին յաւեժ յարութիւն ընդ իրեարս շփոթելով, 

պատերազմաց լինին առիթք եւ գերութեանց եւ համօրէն դառն վախճանի սրոյ 

խողխողման:  (42 / 18) 

  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեաքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի (90 / 21) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14) 

   եւ համայն պարզաբար իսկ սա՝ երեւեալ յայտնեցաւ անմաքուրս՝ մայր 

ամենայն չարութեանց ի կենդանութեան եւ յետ վախճանի:  (135 / 2) 

  Այլ սա՝ առանձնացեալ ի բարւոյն, զմին եւեթ մշտնջենաւորեալ ունի 

անապակ չարութիւն եւ զնոյն ընդ ժուժկալեալն գոյական յաւէժութեան 

երկարաձիգ ամանակաւ, որոյ հաստատութիւն ըստ գերազանցագոյն կալեալ 

ստացուածի, եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 
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տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 21) 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն 

զրաւեալք վախճանին ի կենաց:  (40 / 3) 

  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ, այլ ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի 

կենօք եւ մահու՝ նուիրաց եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով 

Աստուծոյ:  (123 / 12) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի, յորմէ 

բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (128 / 30) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր զմու ի 

մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 

վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 15) 

  Բայց դուք մի զայժմու կերպարանդ, այլ զառաջու գործեցեալսն նկատեալ 

յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու վախճանն, (78 / 9) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  

ՎԱԽՃԱՆԵԱԼ            - 4 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 30) 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք (90 / 11) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին 

իսկ վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ (50 / 21) 
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որով բոլորք՝ վախճանեալք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս 

(241 / 30) 

  

ՎԱԽՃԱՆԵԼ   - 1 

  զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի վերայ 

դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 21) 

  

ՎԱԽՃԱՆԵՑԵԱԼ       - 2 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն 

ինչ վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 8) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել, վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ 

հիքացեալ վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց 

ձեռնարկել:  (92 / 5) 

         

ՎԱԽՃԱՆԻՄ  - 1 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ 

ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 23) 

  

ՎԱՀԱՆ           - 1 

  Եւ իսկոյն ի նմին կարգի գրեալ ծանօթանայր բանակ, ոչ եւս խառնիճաղանճ 

բազմութիւն եւ կամ թէ անկատար հասակք եւ այլեւայլ զանազանեալ 

կերպարանք. բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն 

գործոյ՝ հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ (205 / 29) 

  

ՎԱՀԱՆԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ        - 1 
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  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն, ձիավարութեամբքն յասպարէզսն առնուլ նպատակ եւ կորովակի 

նետաձգութեամբ հարկանել զառաջի եդեալ ինչ կէտ, այլ եւ ի կառարշաւսն 

աջողապէս, եւ ի վահանամարտութիւնս ըստ հանդիպին ի դէպ պատկանեալ, եւ 

որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 24) 

  

  

ՎԱՂԱԳՈՅՆ   - 1 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ 

յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 19) 

  

ՎԱՂԱԶՐԱՒ    - 1 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս (128 / 25) 

  

ՎԱՂԱՓՈՒՏ   - 1 

  Վվասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար 

եւ վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  

ՎԱՂՆՋՈՒՑ    - 14 

  եւ մերձեցեալ կենդանացոյց, որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ 

ցուցիւ կատարեալ զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի 
վաղնջուց նախահարցն իսկ  է(84 / 23) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 
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Որ ինչ միանգամ ի վաղնջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ գոյացան 

տեսակք (103 / 20) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղնջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 20) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 

սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 1) 

  Եւ զի թէ ոչ այսպէս, այլ բոլորք միումն անցեալ լինէաք ախորժակի, ի 
վաղնջուցն իսկ թերեւս ի միջոյ բարձեալ սորայս գտանէր 

յարմարութիւն:  (54 / 4) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 30) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 20) 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ (81 / 15) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր 

արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 11) 

  Ապա թէ ոչ՝ է՞ր աղագաւ ի վաղնջուցն իսկ ի բարեփառ հարանցն հոգացեալ 

այս յօրինէր բեմ (94 / 2) 

  Բայց զի՞նչ պիտոյ է եւ յաղագս անարգել եւս բղջախոհութեանն ծախել 

զբանս, որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել գէջ 

վաւաշոտութիւնն սորա (133 / 14) 

  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միիտ հարկանելով 

զվայրավատմուննս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 7) 

  

ՎԱՂՈՒՑ         - 1 
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  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, 

այլ վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 31) 

  

  

ՎԱՂՎԱՂԱԿԻ - 33 

  եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան թողեալ զնա եւ 

զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 30) 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ (33 / 30) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի 

թշնամեացն, վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի 

խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց 

սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

  անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի ամենաչար 

վատաբախտութիւն:  (72 / 9) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր 

եւս վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին 

ումեք վաղվաղակի առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 13) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ 

զինեալք վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 9) 

  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ 

արժան վաղվաղակի զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

  որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի կենդանութենէ:  (93 / 25) 
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  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, (94 / 24) 

  բայց խանդաղատելով վաղվաղակի յորդեգիրս իւրումն հաստատէր 

երջանկութեանն:  (98 / 8) 

  բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 20) 

  վաղվաղակի ի կիտադրեալն հասանեն վայր (116 / 14) 

  վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 22) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի 

կայան, վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 4) 

բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն բերէ 

պարտութիւն (132 / 16) 

  համայն սուղ ինչ դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ 

սրացեալ զբաղձալին երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 12) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 13) 

երիւք երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի 

կատարելութիւն հասուցանէ:  (171 / 2) 

սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 12) 

  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 23) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի փութալիսն 

յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն 

եւ վաղվաղակի աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 3) 

ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ 

լսելի լինել  (195 / 29) 
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  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն (198 / 1) 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն, 

յորմէ վաղվաղակի զահի հարեալք (206 / 6) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի (212 / 19) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 

  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն 

հաւատային հատուցումն:  (220 / 17) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս (231 / 20) 

  եւ անդէն վաղվաղակի առ ձեռն նիւթոյն գտանի 

պատրաստութիւն:  (232 / 12) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն  (236 / 3) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան 

վտանգս զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  

ՎԱՃԱՌ           - 3 

եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց զբնաւս անկարօտ 

կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 4) 

  Եւ արդ իր, որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ, եւ 

իրաւացւոյն, որով բժշկէ զիրս մարդկան, սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան 

ընչեղութեան եւ բարեզարդ ճոխութեան, եւ ընդ նմին ամենազան գիտութեանց, 

ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ կապ 

յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 13) 
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  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ, եթէ այս ածէ զնոսա ի 

խարդախութիւն վաճառացն, ուր կշռովք նենգութեանն զոյգ յաղթահարեն 

զմեծատունս եւ զաղքատս, եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն 

զանձինս ախմարաց:  (151 / 4) 

  

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ - 2 

  եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ 

մի ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն դաւանաց տուգանս:  (54 / 26) 

  մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան 

չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց 

(236 / 27) 

  

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԱՊԷՍ  - 1 

  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

  

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ          -3 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք  (151 / 7) 

եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն եւ գողութեամբ 

դաւել զինչս մտելոցն առ նոսա հնարին (149 / 14) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ 

զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ 

զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 30) 

  

ՎԱՃԱՌԱՇԱՀԻԿ       - 1 



3948 
 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին 

փոյթ՝ վաճառաշահիկք լինելով:  (220 / 19) 

  

ՎԱՃԱՌԱՇԱՀՈՒԹԻՒՆ          - 4 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի, եւ եթէ ըստ ստանալոյ ի 

յղփութենէ բերոցն հանդերձ վաճառաշահութեամբ մեծութեանցն 

առատութիւն:  (163 / 11) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի 

նաւաստիկ վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի  (46 / 18) 

  Հանգոյն սմին եւ նաւաստին, եթէ ոչ զգործւեացն եւ զմենքանայիցն ունիցի 

մթերս, նոյնպէս եւ ոչ նա զվաճառաշահութեանցն ստանալ մեծութիւնս, բայց 

հակառակ՝ նաւաբեկութեամբ խորասոյզ եղեալ կորնչի:  (46 / 24) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն 

եւ զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց եւ զօդոցն 

բերման:  (111 / 7) 

  

ՎԱՃԱՌԻԿ      - 1 

որ վաճառիկ յեղբարցս լինիմ մատնեալ ի ծառայութիւն (188 / 27) 

  

ՎԱՅԵԼ            - 9 

  եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, 

այլ միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին (46 / 8) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին, առ 

ոչ զթագաւորութեանն թողացուցանել իշխանութիւն:  (65 / 4) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն, որ զայսպիսի գեղեցիկեւ ամենափարթամ անխնայ 

առատութեամբ շնորհեաց պարեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի 
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համանգամայնս համարելով վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից 

կամաւորութեամբ ի կենացն եւ ի բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել 

պէտս:  (108 / 12) 

  կէսքն հեշտալի յղփութեամբ՝ վայելիցն աղագաւ, եւ այլքն՝ զի կարեւոր 

պարենիցն պատրաստութիւն դիւրեալ ընդարձակեսցի:  (172 / 27) 

որով զիւրաքանչիւր անգործութեանն դժուարինս դիւրեսցեն ի 

հեշտալի վայելիցն աջողութիւնս:  (228 / 10) 

  Սոյնպէս եւ լծակցեալս ընդ սմա զուգակշիռ հաւասարութեամբ ամենեցուն 

ըստ յանցնիւր բեղնաւորութեան միայն զվայելիցն մատակարարէ շնորհ եւ 

հարթաբար դարձեալ գեղջկաէց մատուցանէ եւ թագաւորացն. համանգամայն 

իսկ եւ անասուն կենդանեաց:  (167 / 17) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն եւ բնաւ հողածին կենդանեաց զարմս ծննդովքն եւ 

ձագուց երամովք գործէ թաթաւուչս եւ արտաքին վայելիւք երջանիկ 

բառացիս:  (112 / 19) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ 

միահամուռ վայելիւք սքանչելագունի:  (177 / 29) 

  որով ուրախանայի անախտապէս յանտրտումն բերկրութեան այսպիսաբար 

իմն վայելիւք:  (186 / 17) 

  

ՎԱՅԵԼԱԿԱՆ  - 1 

  Լի յորդառատ զեղմամբ մշակութիւն, թէ ըստ բազմասեր արմտեացն 

բեղմնաւոր յաճախութեանցն վայելական երեւի (163 / 10) 

  

ՎԱՅԵԼԱՆՔ    - 1 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 4) 

  

ՎԱՅԵԼԵԱԼ     - 2 
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  Որոյ ազագաւ եւ յամենաբաւական աջոյն անկարօտ՝ 

արդարեւ վայելեալք մարդկայինս առձեռնպատրաստ բարեբախտանայ 

բնութիւն:  (42 / 7) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 17) 

  

ՎԱՅԵԼԵԼ       - 8 

  եւ յապահովական խորին խաղաղութեամբ վայելել ի բարութեան (38 / 29) 

  որոց դադարումն հասարակաց հեշտալի վասնի 

բոլորաբուխն վայելել ժողովման, (168 / 27) 

  Բայց միշտ որպէս եւ կէին իսկ, նոյնօրինակ եւ կեցից, ճանաչելով զայն եւեթ, 

որգոն ասացին՝ վայելել զբարեփառ գրգանացն եւ զուրախութեանցն 

բերկրութիւնս ի գեղեցիկ եւ յաստուածային անրջիցն  (189 / 33) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով 

առաջիկայ վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

  զի թերեւս շնորհիւ ժողովեալն ողորմութեամբ ի 
վայելելն պատրաստեցի:  (162 / 23) 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ  (100 / 5) 

  Եւ անդէն զօրէն անբանից, զոմանս ձերբակալս արարեալ սատակէին, եւ 

զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն խաղացուցանէին 

տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ բարեբախտութեամբ:  (210 / 29) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

  

ՎԱՅԵԼԵՄ      - 8 

   նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ 

անտանելի աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս (42 / 12) 
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  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ 

անկարօտ վայելեն (52 / 6) 

եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ եւ զկնի եկեալ 

զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 24) 

  եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 23) 

  եւ կամ ո՞րպէս յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 19) 

  որպէս անկքելի արութեամբ եւ անհատ գրեթէ զամենայն 

բարեփառութեանցն վայելեցին կեանս, հանդերձ անմոռաց անուամբ եւ 

հռչակելի:  (40 / 16) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս (36 / 5) 

  Եւ այսգունակ յաջողեալ բարեբաստութեամբ, մի ըստ միոջէ յընչիցն 

մտերմաբար վայելէ յերկաքանչիւրսն՝ ի բարեկարգութեան միանգամայն եւ ի 

բարեպաշտութեան:  (85 / 31) 

  

ՎԱՅԵԼՈՂ      - 5 

  Եւ համանգամայն իսկ անվայելուչ զդրժելն գիւգեայ իւրում սիրելագոյն 

նիզիկակիցն, որ միշտ համակամ ի պատերազմունսն էր, եւ վայելող ի բոլոր 

խրախալից խաղաղական ժամանակի:  (64 / 33) 

եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ, եւ հոգւոյն սրբոյ 

ընդունող, եւ միանգամայն վայելող հանդերձելոյ եւ յաւեժակայ 

բարութեանցն:  (197 / 13) 

որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն, եւ հեշտաւ տանին 

զբնակելն անդ, եւ ի բիւրապատիկ բարութիւնսն հանապազ վայելողս, (229 / 21) 

  եւ նոցին հատուցմանցն իբրու յոյժ արժանաւորապէս գտանել վայելողք աստ 

եւ ի հանդերձելումն խոստովանեալ յաւիտենի:  (188 / 18) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի 

միանգամայն զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից 

զիշխանս եւ զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ 

շուրջ զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 6) 
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ՎԱՅԵԼՈՒՄՆ  - 9 

  Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայելմամբ զինքն 

ընտանեցուցեալ:  (169 / 19) 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 13) 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ 

անճառ վայելմանն օթեգան:  (158 / 21) 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 26) 

  ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն, եւ զայլսն մի ըստ միոջէ 

անբաւ բերկրութեանցն վայելմունս յինքն ձգեալ (228 / 21) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր զմու ի 

մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 
վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 16) 

  միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան 

յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 26) 

որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն ընձեռէր զինքն ինձ ի 
վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (187 / 1) 
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  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան (57 / 16) 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել 

մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վ  (88 / 34) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն (90 / 25) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս (109 / 11) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 22) 

  Յոյժ վայելուչ սա եւ բարեփառութեան է մասին:  (122 / 29) 

  Ըստ նմին ձեւի եւ յաջորդս՝ յարդարեալս պարծանօք լի միանգամայն 

զվայելողսն գրեթէ զամենայն ընդ երկնաւս ի սորայ գոյից զիշխանս եւ 

զիշխեալսն հանդերձ վայելուչ յարմարական յարմարութեամբ շուրջ 

զսիրելեացն կացուցանէ պարտ:  (168 / 7) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 17) 

  ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 15) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 9) 
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  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 19) 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասց (96 / 13) 

հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին իբրու 

յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառս:  (220 / 24) 

  Վայելուչս իմն եւ արդարս յոյժ յարմարագոյն արտատուեալ 

պատասխանիս:  (36 / 26) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ 

յոյժ վայելուչք հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ 

շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն 

Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց 

մարդկան:  (183 / 20) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, 

երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք (205 / 19) 
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  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 15) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն  (172 / 19) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆ           - 26 

  մինչ զի զմին գլխովք եւ պայծառ բանիւք, եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի 

չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 17) 
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  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք լինելով՝ 

զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 

  եւ մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք, 

այնոքիւք ոչ միայն արդարութեան են գործօնեայք, այլ եւ ամենայն իսկ 

բարեպաշտութեան կրօնից պատճառք:  (117 / 15) 

  արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 14) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն (167 / 20) 

Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի (216 / 21) 

   այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 11) 

  որոց եւ կարգօք սկիզբն եւ վայելչական յարմարութեամբ 

բովանդակութիւն:  (223 / 9) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի 

սմանէ վայելչական բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ 

զանհակառակ գովաբանութեանցն հատուցումն(227 / 20) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան, եւ յայսմանէ մեծանալով վայելչական իրք մարդկան, 

որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 30) 

  որ արդարեւ զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն 

առնելով յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս (120 / 14) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 24) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք, ուր խորհրդականք եւ 

ատեանք եւ այլ եւս յօրինեալ կացուրդք եւ հանդերձ այսպիսի պակասագոյն ի 
վայելչական թերութեան՝ ոլորտացեալ եւ ի մշակականն, եւ ի զինուորութեանն, 

եւ ի նաւաստութեանն ամենավայելուչ արհեստից, յորս խոհականն զարգացեալ 

յառաջադիմութիւն:  (138 / 27) 
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  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվայելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 6) 

  ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ 

եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս մատուցանել բարւոք 

օժանդակութիւն (141 / 4) 

  Եւ արդ իր, որ այսպէս զանազան արուեստից պատճառ է նորոգութեան, եւ 

գեղեցկակարգութեան կենցաղոյս եւ յապահով հանգստարան, բիւրապատիկ 

բարեդիպութեանց ի զուարճացուցանել եւ ինքն ըստ ինքեան յոյժ ի 
վայելչականացն մայրաքաղաք ելով ի խաղաղութեան՝ իմաստութեամբ եւ 

ողջախոհութեամբ զարդարէ եւ ի պատերազմականին՝ արութեամբ եւ 

արդարութեամբ:  (231 / 8) 

  Եւ յիրաւի թերեւս եւ ոչ արտաքոյ վայելչականին զայս հիքացելոց յոյժ 

յորդորական մատոյց խրատ:  (49 / 23) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 19) 

  եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին կեանք, աւազականոց զինքն 

կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ իւրանման մարդկաւ ի 

բնակութիւն:  (86 / 9) 

  Ինձ թուի ըստ վայելչականին ոչ, թողում զմշակականն, եւ զայլ ոք առդատել 

ընդ սմա:  (118 / 18) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 19) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 16) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ անպիտանք ի բոլորումն 

գտանին վայելչականս:  (32 / 27)    

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայելչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս. որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ 

ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն 



3957 
 

զբանականն հարեալ արհեստից, այլ իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ 

անձանձրոյթ երկասիրելովն, արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 8) 

Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 6) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆԱԳՈՅՆ          - 1 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք (213 / 9) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն անդուստ 

տանել վայելչականութիւն:  (54 / 33) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԵՐՊ       - 1 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար (175 / 20) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԻ - 1 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ (119 / 3 

  

ՎԱՅԵԼՉԱԿԻՑ  - 1 

զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 30) 
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ՎԱՅԵԼՉԱՆԱՄ          - 6 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայլչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար զիշխանութեանցն 

տանին վարկ:  (34 / 19)      

որ այսպիսաբար յամենայն կողմանց վայելչանայ,  (233 / 8) 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն 

զուարճացեալ վայելչանայր (64 / 26) 

  եւ սեռն սիրելութեամբ բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս 

բարեբախտիկն ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով 

հրապարակք(227 /     եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 25) 

Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք, փութայ եւ ինքն 

հասանել, զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ 

ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 5) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱՆՔ - 3 

որ է արդարեւ բարեբաստիկ, 

քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 7) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 25) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 6) 

  

ՎԱՅԵԼՉԱՊԷՍ          - 2 

սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 25) 

  յորժամ հրաշակերտ դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար 

մտաց ընտրողութեամբ զատուցանէի վայելչապէս (242 / 7) 
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ՎԱՅԵԼՉԱՑԵԱԼ         - 12 

  զի այնգունիւքն վայելչացեալ հանդերձ բարութեամբ յաշխարհի 

յօրանան:  (36 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զմարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 9) 

  եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ 

խաղան:  (84 / 18) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ 

եթ վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային ճշմարիտ 

տեսութեամբն:  (100 / 4) 

  այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 

քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 3) 

  անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ (187 / 7) 

  Եւ այնգունակ էր ինչ, զոր ծերունին մեկնէր հայր, եւ էր, որով ես 

հասանէի՝ վայելչացեալ ծաղկեալ պատմուճանաւն (190 / 3) 

Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 22) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 17) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 14) 

  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, 

եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 34) 
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ՎԱՅԵԼՉԱՑՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ երագագոյն 

դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս 

բաղձանաց:  (238 / 8) 

  

ՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ      - 26 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ, քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 23) 

  Զոր ի հետ այնոցիկ անյագաբար ապա եւ ի սրահիցն հայէի գեղեցկութիւն, 

որ շուրջ զնովաւ յարկեալք ամենապայծառն վայելչութեամբ,(220 / 7) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ, արդարեւ ճշմարիտ անէնիմաստ 

գիտութեան է ծայր, եւ բոլորահեշտ վայելչութեան աւարտ:  (47 / 28) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

(170 / 18) 

եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 
վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան (119 / 13) 

  Եւ այնպէս երկարաձիգ աւուրբք կեցեալ բազում անգամ հաւասարէ 

մարդկայինս բնութեան, ի վայելչութեան զիւրն անցուցանել 

ժամանակ:  (123 / 11) 

  Եւ միշտ պարապ բերելով իմաստութեանցն աղագաւ արժանաւորապէս 

ըստ նորայն վայելչութեանց կարել յաւէտ զաշխարհագովութեանցն յօրինել 

բանս եւ հանապազ երանելով զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ:  (103 / 12) 

  Եւ այս ի բազմազան շնորհէն լցեալ 

կատարեցաւ վայելչութիւն կենցաղոյս:  (54 / 2) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի 

իմն վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ 

ազին  (56 / 15) 
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  եւ նովիմբ յօրինեալ ամենայն ինչ՝ կայ եւ ունի զանհրաժարելին 

հիմնեցուցեալ վայելչութիւն:  (104 / 20) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայելչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19)      

Այլ ոչ զայն եւեթ ունելով վայելչութիւն ստացաւ ոսոխ անձին (125 / 19) 

յորժամ յօրինէի նմին զլուսաթոյրն զգեստապարոյրն պատմուճան առ ի 

կենցաղոյս վայելչութիւն, (246 / 3) 

  եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն քաջագեղեցիկն փաղփղեալ 

ձեւով՝ անբնական յինքեան ունելով զվայելչութիւն, (132 / 11) 

  որ աստէն եւ աստ շլացութեամբ զիս պաշարելով սկէ եւ 

անյայտեցուցանէ զվայելչութիւն աստուածատունկ դրաստի:  (239 / 19) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս զգեղոյն պայծառացեալ վայելչութիւնն ասասցուք, որ յաւէտ 

բարգաւաճեալ գեղեցկազարդութեամբն երեւի նազելի (121 / 13) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 9) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 33) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (97 / 1) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի 

զքաջըղձալի վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի 

պակուցումն զտեսողսն, եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի 

բանին սորա հասանէր:  (156 / 4) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

որով անբանիցն եւ բանաւորացն երամք զուգահաւասարն եւ մեծարգին 

ընդունէին վայելչութիւնս:  (244 / 16) 
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  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 13) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա 

պատահեն վայելչութիւնք սոցա:  (109 / 17) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ 

դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին զանազան եւ 

հաստատուն վայելչութիւնք. (200 / 12) 

  

 

ՎԱՅԵԼՔ         - 7 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 10) 

  Եւ մանաւանդ պարզաբար իսկ ասել, թէ որչափ իւր ինքեան գալ էր, 

չբովանդակն ի միջոյ ի բաց կամեցաւ բառնալ վայելս:  (87 / 9) 

  ի հեշտալի վայելս մարդկան պատրաստեալ լինի կենօք եւ մահու՝ նուիրաց 

եւս եւ պատարագաց մեծին մատչելով Աստուծոյ:  (123 / 14) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 2) 

  որով զիմաստից գոյս պատրաստէի ի վայելս նմին (246 / 10) 

զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս,  (54 / 23) 

  սակայն գլուխ եւ ծայր երջանկութեանն դրախտին էին վայելք:  (216 / 7) 

  

ՎԱՅ ԵՎ ԱՎԱՂ           - 2 

  Բայց վայ եւ աւաղ, զի կորնչի աւասիկ սիրոյս հարազատութիւն, եւ ի ներքս 

անկանի մախանօք լի սատակող թշնամութիւն:  (189 / 8) 



3963 
 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ  (246 / 25) 

  

ՎԱՅՐ -64 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ           

  եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ 

միմեանս (61 / 26) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել, այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն 

հատուցումն վրիժուց:  (77 / 10) 

  Բայց թէ եւ կամեսցի եւս գովել բարեսիրութեանն աղագաւ՝ զբովանդակն 

ճշգրտիւ պատմել գործ, ոչ մի եւ երկու, այլ թէ եւ ամենայն իսկ պարք 

իմաստնագոյն բանաւորացն ի մի վայր ժողովեսցին (96 / 18) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն  (108 / 26) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց (109 / 8) 

  իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  Եւ նա զերկրորդ վայր դասու անցեալ կալաւ, իբր ի թիւս երկակն, իսկ սա 

իբրեւ զնախածին՝ զառաջին գահ թագաւորական բազմականին:  (113 / 4) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր (116 / 15) 

  անդր հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 4) 

  այլ յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան 

(120 / 31) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից,  (122 / 18) 
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  Այլեւ յորժամ վախճանին հասանէ աւուր, ոչ ընդ վայր ինչ ընկեցեալ դնի 

իբրեւ զմի ոք անսուրբ (123 / 13) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 19) 

լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն եւեթ 

պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս 

տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ առնել 

զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 10) 

  զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան:  (191 / 13) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք   (213 / 9) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն, մինչեւ շուրջ պարփակելով թակարդեօքն եւ պառակական 

խմբիւքն եւ այլով հնարաւոր գործեօքն՝ զբովանդակն արգելոյին վայր, իբրու 

անխրամատելիս գործելով:  (214 / 20) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից,(215 / 20) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող (216 / 15) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 14) 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն 

դառնայցեն վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 4) 

  զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ պարապեցուցանէ 

զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժմա  (230 / 11) 

  եւ սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 23) 

  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 
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  Այլ՝ մի գուցէ արդեօք այժմ ողոքել ի կախարդական ինչ բանից դորա զձեզ 

ողջախոհագոյն յօժարեալ հանդիպեցուցանիցէք լսելիս, եւ կամ ի զոփալդ 

նայիցիք եւ յոգոցն ի ներքուստ հանել հառաչանս, միանգամայն եւ ի 
վայր արտասուս առաջի հեղլով:  (87 / 31) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ 

զցնծութեան երգս:  (113 / 13) 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր,  (149 / 16) 

  Քանզի հայեցեալ այնոհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ զիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն եւ այնու զսէ դրդուեալ, սովաւ եւ ես սայթաքեալ անկանելով ի վայր ի 

հիմանէ հաստատուն խորհրդոյ՝ ի պատուիրանազանց կամակորութիւն 

(187 / 21) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 13) 

  նմանապէս կապեալք եւ երիվարքն յոտից՝ ի վայր լինէին մղեալք   (207 / 15) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս 

(211 / 26) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ զշանցն քան 

զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն թեւանալ, առնլով զյաղթանակ 

աղէներգործութեանցն՝ ի վայր ընկենլով զանբաւս յէրէոցն զանազան եւ պէսպէս 

սատակմամբք:  (215 / 10) 

  Արդ երկիր ունի սա ոչ զմասնաւորն, այլ զգեղեցկութիւն 

ամենայն վայրաց  (109 / 7) 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 15) 
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  Յաղագս որոյ յիրաւի մեկնեալ այլանդակագունիս ի 

սնուցողագոյնն վայրաց հետեւմանէ, անդստին իսկ զհարազատն ինքեան 

առեալ ընդունի ի ծնողէն համաջնջական սովորութիւն:  (136 / 19) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն, եւ ոչ ի հեռարձակ վայրաց բազմաշխատութեամբ հայցել եւ ածել 

զարուեստաւորաց պարս, (232 / 10) 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 30) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս նոցա 

տեսանելով վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր 

պատասխանիս (39 / 4) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն (39 / 14) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 13) 

զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  Որում ոչ ընծայիւքն կաշառեալ աչառեցաւ, եւ ոչ ի բնութեանն 

կարեկցութիւն խանտաղատեալ խոնարհեցաւ, ոչ յարարողէն զարհուրեալ 

դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 33) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի բնութեանցն 

տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց պահելով 

զկենդանական շունչս:  (172 / 6) 

  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա զնիզակն 

ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 7) 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան, եւ երբեմն անորոշաբար ձայնիւ՝ 

իւրումն ստացողի, որ գրեթէ խլացեալ ականջօք ոչ լսէ զանուն ինքեանն կոչման, 

որպէս գովելին եզն, կամ կամակատար շանցդ ազգ:  (132 / 23) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի (216 / 22) 
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  Որոց ըստ այլ ամենայն բազմաբեղուն ուրախաբերն շահից, համայն եւ 

հրաժարելն ի կենդանութենէն ոչ ամենեւին անյիշատակացեալ մնացեալ սորա 

հանգստակաց վայրն եւ ոչ դուզնաքեայ ինչ անաճ երեւեցուցեալ բողբոջ, այլ 

յոքունս անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւեղս:  (107 / 17) 

  զի վայրն հոսանից ունի կարգ  (197 / 17) 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն (42 / 15) 

  Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն (217 / 22) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 18) 

  Եւ նախ առաջին ի գաւառէն հաւեսցուք, յորում սքանչելին ծնաւ այր՝ 

այսինքն յեգիպտացւոցն զարգացեալ երկրի, ի կարի յոյժ ամենայնիւ 

բարեբախտիկն վայրս:  (96 / 29) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 7) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ (110 / 28) 

եւ ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն 

ժամանէ վայրս, (114 / 26) 

  հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն 

խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 4) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց 

երիզուտն վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա 

զուգահաւասարք. (140 / 28) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ 

ախտաժետ վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս 

բազում վշտալի տեղիս  (142 / 15) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ 

խորին վայրս երկրի (142 / 19) 
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  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին 

որովայնին վայրս՝ զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ 

մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն 

պապախ (144 / 24) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց, (234 / 7) 

  զի որպէս ի միջօրէի արեգականդ, ի ջահիցն եւ ի լապտերաց անթաքուստ 

ստուերաւ ամենայնքն պայծառացեալ լինէին վայրք:  (66 / 32) 

  այլ ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 5) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ 

լուսնովս վայրք ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար 

յանբանս եւ ի բանաւոր կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն 

արժանաւոր պաշտպանութիւն:  (139 / 18) 

  Բայց այժմ արժանաւորք ի զարմանալ համարեսցին միայն 

նաւահանգստացն եւ անդաստանացն գովելի վայրք (169 / 9) 

  իջեալ առ հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, 

եւ ծայրալիր վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 14) 

  

ՎԱՅՐԱԲԵՐ    - 2 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ 

ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի 

կայանն օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (158 / 35) 

զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ ընթացս առաքինութեան, 

անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 12) 

  

ՎԱՅՐԱԲԵՐԵԱԼ        - 1 

  Ահա անկեալ կայ այժմ ի ներքոյ ոտիցս իմոց մեծս եւ անարդիլ կերպարանս, 

որ բարձր յոյժ համակաւս է՝ յաղթ մարմնով եւ միանգամայն ահաւոր 

ծանրութեամբ վայրաբերեալ զինուցս, եւ ինքն ըստ ինքեան զօրէն իբրու 

անպարտելի համարեալ գոլ նահատակ:  (191 / 1) 
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ՎԱՅՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  եւ է երբէք զի վայրաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն 

կրիցեն  (105 / 11) 

  

ՎԱՅՐԱԲԵՐՈՒՄՆ      - 1 

  մինչ զի հարեալ այնուհետեւ կշռակի ընդ աչամէջսն անցուցանէր ջախելով 

արկանել ընդ սաղաւարտն եւ ընդ ճակատն ի ներս յուղիղն, զոր եւ իսկոյն 

գիտացեալ լինէր, միումն՝ ի ճայթմանէ ազդեցութեանն զօրութիւն յաղթութեան, 

եւ երկորդին՝ լքումն եւ վայրաբերումն պարանոցին:  (210 / 17) 

  

ՎԱՅՐԱԲՆԱԿ - 1 

  Զի ոչ միշտ վայրաբնակ լինելով ընդ անձեռնընտելսն հաւասարէ, եւ ոչ ընդ 

ընտանասնունդսն դեգերեալ ծխոյ աղտեղութեամբ ներկանի, այլ 

յիւրաքանչիւրոց ծայրագունիցն զմիջինն կալաւ իւր վայր բնակութեան (120 / 28) 

  

ՎԱՅՐԱԳ         - 2 

  

այլ ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել (88 / 15)թէեւ առաւելեալ ի 

գազանաբարոյ վայրագսն գտանի, սակայն առ այժմ բանաճառեսցի յաղագս 

զգուշագունիցն ոմանց եւ ի պահու խաղաղութեանն զուարթնոց 

յարանուանաբար ընկալելոյս զկոչումն:  (160 / 8) 

  

ՎԱՅՐԱԳԱԳՈՅՆ        - 1 

  Թուի թէ ըստ արժանեացն եւ ոչ բնաւ ընդ ումեք համեմատեսցի, բայց եթէ 

միով մասամբ վայրագագոյնն Եսաւ (129 / 7) 

  

ՎԱՅՐԱԳՈՒԹԻՒՆ      - 4 
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  որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 16) 

  այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն 

ուսաւ վայրագութիւն չարութեան:  (126 / 7) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել, եւ ոչ դարձեալ 

զհարաստահարիլն յումեքէ, եւ ոչ որ սոցին իցեն հանգոյն պատճառք, եթէ 

յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս 

ձգեցաւ վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել 

պաճարանս իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 15) 

  

ՎԱՅՐԱՊԱՐ   - 4 

  Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի (94 / 22) 

  Եւ զսոյնոչ եթէ վայրապար ինչ առանց շահի ընդունայնս անցուցանելով, 

մինչ եկեալ հասեալ ի բնաւիցն սահմանեալ վախճան:  (107 / 12) 

  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն 

գործօնէից վայրապար խոնարհմունս (170 / 15) 

  յանհամբոյր նմին ձեռնարկեսցէ զվայրապար ինչ զգովութեանցն առնել 

զհետեւումն. (141 / 8) 

  

ՎԱՅՐԱՎԱՏԻՆ          - 1 

  եւ զկէսս յորձանօք ալեացն յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն 

սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի յատակսն եւ զոմանս կիսամահս ի 

միջոցին վայրավատինս կացուցանէր:  (208 / 3) 

  

ՎԱՅՐԱՎԱՏՈՒՄՆ      - 1 
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  Բայց աղէ զվաղնջուցն յիշեցէք զդորա աղունս ընդ միտ 

հարկանելով զվայրավատմունս ընչիցն պատուական եւ ստացուածոց (88 / 8) 

  

ՎԱՅՐԵՆԱՄԻՏ          - 1 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար 

տանջանօք:  (131 / 27) 

  

ՎԱՅՐԵՆԱՑԵԱԼ        - 1 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր անողորմաբար 

եւ վայրենացեալ բարուք (127 / 28) 

  

ՎԱՅՐԵՆԻ      - 1 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք 

(146 / 19) 

  

ՎԱՆԴԵՄ        - 1 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 13) 

  

ՎԱՆԴՈՒՄՆ    - 5 

  զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց 

կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի 

քաղաքացեանց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց (34 / 34) 

  Եւ եւս յաւետ զի անբանագոյնք ի բանս, եւ յարհեստս ամենայն անիմաստք, 

այլեւ թշնամեացն առձեռնապատրաստ յաւար եւ ի 

չարաչար վանդումն:  (46 / 15) 
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  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ 

հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն (80 / 29) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 1) 

  զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ հեղեղեալ:  (86 / 2) 

  

ՎԱՆԵԱԼ         - 3 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 7) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ 

հնգիցն վանեալ սատակէր  (35 / 14) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի եւ 

յանկասկած յապահովութեան ամրացելոց, եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ 

զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ 

զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի բռին ունելով պարծէին 

յոխորտացեալք   (202 / 32) 

  

ՎԱՆԵԼ            - 3 

եւ կիսոցն զհետ մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով, եւ զոմանս 

միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ իւրեանցն վանէին սահմանաց:  (213 / 3) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար 

խորտակմամբ վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն  (157 / 13) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 9) 

  

ՎԱՆԵՄ           - 2 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք (149 / 25) 
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եւ զոմանս միանգամայն արտալածեալ արտաքոյ 

իւրեանցն վանէին սահմանաց:  (213 / 4) 

  

ՎԱՆՈՒՄՆ       - 5 

  որպէս եւ ճանապարհորդութիւնն բազում անգամ զաւազակացն 

յարձակմունս դրժանաց, եւ ամուսնութիւն՝ զսիղեխասպանութիւնն եւ 

զինուորութիւն՝ զպարտիցն պարտութիւն վանման. նմանապէս սոցա եւ այլն 

ամենայն իրք զիւրաքանչիւր պատուհաս վնասուցն:  (236 / 12) 

  Եւ զայս ծրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 4) 

  Եւ միւսս յարանունաբար յինքենէ ծնիցելոցն եւ յորդորագունից հրամանաւ 

ամենեցունցն արարչի ի վանումն հակառակամարտիցն առաքէր երբեմն 

ժամանակի:  (178 / 24) 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի 
վանումն հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն,  (203 / 16) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ 

աղեղանց,  (243 / 9) 

  

ՎԱՌԵԱԼ         - 3 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն 

հանդիսիւ վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան 

յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 32) 
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ՎԱՍԵՄ           - 1 

  Այլ առից վասեցից ծերութեանս միտս իմաստից կորովիւք, (247 / 2) 

  

ՎԱՍՆ  -  189 

Աստանօր գործ էր գանն, եւ բանն հարկանելոյն պատճառ. վասն որոյ եւ 

խառն է:  (30 / 22) 

   վասն այնորիկ եւ դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն 

գիտացեալ զաղէտս չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ 

սատակէր:  (50 / 24)           

վասն զի նոցա գոլ բանիւ լռացն, բնախօսութիւն է սիրելութիւն:  (31 / 14) 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին, (32 / 4) 

  վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ (34 / 5) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս  (34 / 18) 

  եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի 

միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 28;  35 / 29) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոք (36 / 4) 

  Վասն զի արագառուացն ստէպ ստէպ ընձեռելով զհանգամանս 

ուսումնասիրութեանն, եւ ի նոցին յոլովագոյն յոգիս համբարելով զիմաստից 

պտուղս,  (36 / 31) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել (39 / 9) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն 

Թէանով(41 / 13) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 27) 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

(45 / 26) 
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  Վասն որոյ պարտ եւ արժան է ընդունել՝ միանգամայն եւ գովութեամբ 

մեծարել զյոյժ հռչակելին ճարտասանաց զԴիմոսթենէս. որ անմախասէր 

խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ պահպանական ուսոյց 

ամրութիւն:  (46 / 33) 

  Վասն զի ոք հաւաստեաւ ի գուպարս ըմբշաց եւ կամ ի ճարտասանացն 

ծանիցէ հանդէսս:  (48 / 12) 

որպէս զի զոմն աստուածառաք բարկութիւնն հանդերձ նորուն 

հրկիզութեամբ սատակէր բանակաւն անարժան վասն դիմադարձութեանն 

(48 / 23) 

  Վասն զի զյոքունս յաշխարհի հրահանգելով մարդիկ ամէնիմաստ խրատուք 

եւ վայելչականօք, պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ 

կամ խաղաղասէր կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն 

պայծառացուցանել վայելչութիւնս:  (49 / 5) 

  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վասն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ զաղէտս 

չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 24)       

Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի սորայն 

կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր լնելով տանին 

կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 8) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց. եւ զայն ոչ միայն առ իւրեանցն վայելեն ժամանակաւ, այլ 

եւ զկնի եկեալ զաւակին աներկբայաբար թողուն յիշատակ:  (52 / 22) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ, եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն 

զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ զձեռնագործականն առին ի 

կիր:  (53 / 28) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ 

զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական  (55 / 29) 

  Վասն զի իմաստութեան շնորհ յոյժ եւ արդարեւ իբրու անճառելի իմն 

վայելչութիւն ի բոլորեցունն իջեալ ստացողէ բանաւորացս պարգեւեցաւ ազին 

(56 / 14) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել (58 / 27) 



3976 
 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան 

զայլսն, վասն զի ամենայն արուեստիս զօրութիւն եղծմամբք եւ ստեղծմամբք 

դատեալ լինի:  (60 / 11) 

  Վասն զի յաւէտ որպէս չքնաղագիւտ իմն եւ յոյժ պատուականագոյն իրաց ի 

հետ անցանելով՝ բարբաջանացն եւ առասպելաբանութեանցն, եւ նոցին ահա 

գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին մոլորական 

վարդապետութեան:  (60 / 17) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. (61 / 12) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր 

ամուսնի  (63 / 15) 

  որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ 

տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 12) 

  Վասն զի յազգայնոց եւ ի դայեկաց թագաւորին, եւ յոքնախումբ մարտիկ 

զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր   մահուն 

վրէժղնդրութիւն: (64 / 36) 

  Վասն զի այս ոչ միայն յարդարակն ստերիւրէ պողոտայէ, այլ եւ 

յոքնաբեղուն եւ ի բիւր մատն կախարդական շարեացն իբր մշտնջենաւոր 

կորստեանն լինի առիթ լսողացն  (65 / 21) 

եւ վասն նոցին ազգի ազգի հնարիւք ջանան զդժուարինսն առնել դիւրինս, այլ 

թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 10) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ՝  (68 / 32) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք (70 / 3) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս վասն հասարակ ամենեցուն յարմարելոյ, որ 

հաղորդին նմին իրաց:  (71 / 4) 

  Վասն որոյ բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախտիղ 

կազմեաց որոգայթ (72 / 31) 

  վասն սորա պարտ ի՞նչ իցէ յողորմութիւն գալ (74 / 13) 

  Վասն որոյ ժամ է այսուհետեւ զահագին սուրդ ձգել ի խզումն չարիս կենաց 

եւ ձեզ զմրցանակ արդարադատութեան ընդունել յայս իրաւազարդ կաճառի 
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յերկակ հաւասարապէս կողմանց՝ ի մարդկանէ միանգամայն եւ յամենեցունցն 

թագաւորէ Աստուծոյ:  (75 / 20) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 30) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս (76 / 2) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, (76 / 7) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըմտ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից. 

այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 26) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28;  76 / 30) 

  վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով 

կատարել, առ որ կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 24) 

  եւ ձեզ ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւնդ, զի յարաժամ 

զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն հնազանդեցելոց:  (78 / 30) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան դադարս, 

անճոռնի մարդիկ անազդակեալք ամբարտաւանութեամբ 

իւրեանցն վասն խնդրի՝ պանծալի ասեմ ի զօրութիւն, յորմէ ի հարկէ 

այնուհետեւ շուրջանակի շարժեալ դրդէր պատերազմ:  (79 / 26) 

  վասն զի հինահարութեամբ ուղխեալ՝ զանվճար աղիտիցն միշտ արկածս 

յաշխարհ հեղեղեն:  (80 / 30) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր 

գիտել տեղեկութեամբ (81 / 18) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից, եւ ոչ սակս անպատիւ 

ճոխութեան, վասն զի մեծապայծառ շքեղութեամբ անցեալ զգահագլխութեանց 

կալաւ աստիճան (82 / 30;  82 / 30;  82 / 32) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 33) 
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  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին առնուլն, 

քաղաքասէրք ելով միշտ եւ համբուրասէրք. եւ այնպէս կենցաղօգտութեան բերք 

վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 14) 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով  (84 / 25) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 27) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (86 / 32) 

  վասն զի ոչ զաղքատութիւն ունի բաղբաղել (87 / 12) 

  Վասն որոյ ապա դիպողագոյն եւ զանհետազօտելին ումեք վաղվաղակի 

առընթեր դմա է ընձեռեալ մահու դատաստան:  (88 / 12) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք 

(88 / 17) 

  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 26) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 1) 

  Վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի դնելով տեսարանի 

չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձն (89 / 12) 

  եւ կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի 

կրկնապատիկն վասն հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 30) 
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համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ զհարազատ գծոյն 

հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի  (90 / 12) 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 13) 

որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ 

փափագումն, եւ կամ դարձեալ դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ 

համարձակեցան բերել դրժանս, համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի 

անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն 

պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս 

փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս 

գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 30) 

վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ վախճանեցելոցն 

ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 4) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 15) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 22;  92 / 25) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 28) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ 

աստուածայինք  (94 / 8) 

  Եւ վասն զի յայդ իսկ որոշեալ զատուցայք նախերջանիկ գահերիցութիւն 

յամենակալն ասեմ թագաւորաց եւ ի գոռ այլոց իշխանութեանց, վասն այսորիկ 

եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ տարակոյս առ ի 

զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ հանգոյն այլոցն 

ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 12;  94 / 14) 

  վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 32) 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ, յորժամ ետես զնա 

պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ 
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դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել հաճոյական 

փափագանացն:  (99 / 16) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն եւս 

վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա ունակացեալ 

տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 2) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 21) 

  այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 5) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ (109 / 27) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանԷ (110 / 11) 

  Վասն որոյ զլեռնային ե զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ 

ծաղկազարդ դնդչեցուցան (110 / 27) 

  Իսկ որ անդադար երկով կրթէ զկենդանիս եւ զժամանակս, հարկ է եւ 

ողջախոհութեան կանոնաւ մաքրել զմիտս նոցա, որ թէպէտ եւ գան ի խառնս 

յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ 

աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ արդար 

վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 2) 

  Վասն զի ըստ երկաքանչիւրոցն որոշել զչարն ի բարւոյն գործ է դեգերելոցն 

յուսումնասիրութեան գտանել (114 / 5) 

  վասն զի ոչ միայն ըստ անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ 

տեղեակք, այլեւ յամենայն իր հանճարեղ խորհրդով երեւին 

վարեցեալք:  (116 / 18) 

  վասն այսորիկ եւ խոհեմագոյնք բնաւորեցան լինել:  (116 / 27) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի 

թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ 

երկրորդ՝ վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն 

համբուրեն:  (116 / 29;  116 / 31) 
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  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2) 

  Վասն զի այնքան խրոխտացեալ անձնապանծ բարեփառութեամբ է եւ 

ծայրացեալ ի բարձրագոյնսն գերազանցէ սքանչելի աստիճան, մինչ զի ոչ 

մարդկայինս եւ եթ ազին թուեցաւ մեծափափագ բաղձանաց արժանի, (119 / 15) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս 

ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց իմաստասիրացն աճեալ 

գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 8) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ 

պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 29) 

  Վասն զի սրբութեամբ զոյգ յողջակէզս եւ ի բաղձանս խորտկակերութեան, 

բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 22) 

  Եւ զնոյն ունի բաժանումն. վասն զի նոյնքան պարսաւեսցես, որքան 

գովեցերն:  (124 / 3) 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց, որ առանձինն բանականին արուեստ բարգաւաճանաց 

գոյանայ, այլ միայն որպէս ասացի՝ զանապակն ուսաւ վայրագութիւն 

չարութեան:  (126 / 4) 

  Վասն զի այնպէս անարգելութեամբ զանգեալ, մինչ զանց առնլով զբոլորիւն՝ 

ի հայրենեանն ելանէր անկողին պղծելով զսուրբ աւանդ 

ամուսնութեանն:  (128 / 1) 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին  (129 / 9) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 17)100 

  Վասն զի ի միջասահմանին կալով վայրի, երբեմն հեշտաւ թշնամեացն 

հարկանէ արբանեկութիւն ծառայութեան (132 / 23) 

  Վասն սորին պատճառի եւ ոչ ամենեքեան ստանան զօրէն հարկաւորագոյն 

պաճարացդ առ բոլորեսեան գտանելով, բայց դուն եւ նուազ եւ սակաւուց ոմանց 

զիւրն մատուցանէ սպասաւորութիւն, յոյժ ատելի գրեթէ հասարակացն է 
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մարդկան ապագովեալ կենդանիս, բայց առաւել բարեպաշտիցն, որոց միանգամ 

ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 23) 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ(134 / 6) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 11) 

  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն  (136 / 21) 

վասն զի անբաժ ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ 

մայրեացն, եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս 

ապալեր եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի 

յեղելոցս գձուձ եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 8) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս (139 / 14) 

  Եւ կարի իրաւացի հրաժարումն, վասն զի որ միանգամ բերք դառնութեան 

երեւեալ յաշխարհի ոչ պարզաբար անխառն ի լաւէն ճանաչի, (140 / 14) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն  (142 / 4) 

  Եւ զի այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն 

բանի, վասն այսորիկ եւ ես ըստ արդարակ իրաւանց բուռն հարից ապագովել 

զսա ըստ կարի:  (142 / 11) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր (142 / 28) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 31) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 6) 
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  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 28) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ 

տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ վաղափուտ եւ յոյժ 

տկարագոյնս:  (143 / 34;  144 / 5) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է 

ասել վասն հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 17) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն, վասն զի բնաւորեցաւ իմն հեշտախտական պղծութեանցն 

հետեւել զարհուրանք, որպէս հակառակացն սորա՝ աներկուղութիւն:  (145 / 11) 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ (145 / 17) 

  Վասն որոյ անդէն իսկ սկսանին ատել զնա իբրեւ զթշնամի եւ 

զպատերազմող կենաց եւ հիքութեան եւ ձաղանաց առաջնորդ լեալ:  (145 / 29) 

   վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն, այլ թէ 

շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ (146 / 8) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի (147 / 27) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորԱ (148 / 18) 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25;  148 / 26) 

վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային բբջջին 

յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն 

(148 / 34) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ 

արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ զմոյնսն ի 



3984 
 

տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական գեղեցկութիւնսն 

զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 24) 

  Ընդ նմին կորուսանեն զբնական ունակութիւնս 

արագութեան վասն ընտեղակաց խամութեանն շղթայից, զոր ունին ի նաւին իբր 

ի կապարանի երկաթի շղթայս, զոր սովորեացն մատուցանել զհեղգութիւն, 

որպէս կրթութիւն՝ զերագութիւնն:  (150 / 2) 

  Վասն զի ամենայն ինչ բնական ստացումն կրթութեամբ աճէ, եւ 

խամութեամբ խամրանայ:  (150 / 4) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, ուստի բարգաւաճանօք արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ 

մրցանակս:  (150 / 24) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 1) 

  Վասն որոյ անբարեկամք եւ անսիրելիք են յաշխարհի եւ զօրէն դիւաց 

ատեցողք ամենեցուն եւ ատեցեալք յամենեցունց:  (151 / 13) 

  որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 16) 

  Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 19) 

  Վասն զի ոչ ի հիւանդութեանն ի սիրելի սպասաւորաց պաշտպանի, եւ ոչ ի 

մահուն խանդաղատանօք խօսակցութեան եւ համբուրիւք ողջունից յուղարկին 

յընտանեաց (151 / 22) 

  վասն զի ոչ նոցա մատուցանէ միայն ըստ բնութեանն զմահս, այլեւ այլոց՝ 

հանդերձ զգայութեամբ բազում մահս:  (151 / 31) 

որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. վասն զի արագագոյն ճարտասանի 

պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան արուեստ:  (154 / 1) 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 12) 
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վասն զի եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր 

որոգայթք յարձակին (156 / 26) 

  վասն զի անծանօթք բարեպարիշտ նաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 7)     

վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ 

փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն 

տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 10) 

  եւ վասն այսորիկ հանգչել ի սմա պարապումն ողջախոհութեան 

ստուգեսցի:  (162 / 28) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ խաղաղութեանն 

ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 8) 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

 վասն զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս գործէ 

եւ կարշնեղս (166 / 15) 

  եւ նա դարձեալ յայլումն բարւոք կատարումն աւարտեալ ամենայն 

ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք, որոց դադարումն հասարակաց 

հեշտալի վասն ի բոլորաբուխն վայելել ժողովման, եւ զկնի հանդարտութեան 

նոցա՝ ամենեքեան բերկրամիտ յուսով սպասեն դարձեալ ի նոյն նորոգել 

բարեբախտութիւնս:  (168 / 27) 

  վասն զի թողոցուցանէ դրժող դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն  (170 / 6) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 18) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 9) 

  Նորահրաշ ճոխութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն 

եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 3) 
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   վասն յայլ եւ յայլ գործոցն առաջարկութեան առեալ զիջանելով եւ լծաձիգ 

խոնարհման նուաստութիւնս,  (175 / 10) 

  Ապա ուրեմն սոյն հաստատուն գոլ եւ յարջառոցս ազգի վասն զի սկսմամբ 

յառաւօտէ մինչեւ ի մուտս արեգական անկքելի բռնութեամբ պատառեալ 

զերեսս երկրի բաւականացեալ  (176 / 9) 

վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի (178 / 29) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 13) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ պարկեշտութեանն 

վարս:  (181 / 22) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարս 

արմաւենին»  (183 / 1) 

որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին 

մասն վասն բարետոհմութեա (188 / 7) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք (189 / 13) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 29) 

  Վասն որոյ պանծալի իբրու բարենախանձ իմն յորդորմամբ ի հայրենի 

աւանդութեանն գիտել (193 / 34) 

  վասն զի բնութիւնս հզօրապէս զի վայրն հոսանից ունի կար (197 / 17) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 22) 

  վասն զի նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն 

հաւաստեաւ պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին 

ընտիր նախնոյն զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 6) 
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  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան   (204 / 7) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 31) 

վասն զի ի դէմս իրերաց գոլով մարտացու գործւեօքն (?) եւ աներկիւղ 

գրկախառնութեամբք զախոյանիցն մերկացուցանելով յարդարէ գործ (209 / 4) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմ (209 / 29) 

  Վասն զի ծածկոյթ զգեստուցն ի միջոյն եւ ի վայր սփածեալս ունէին 

բաւական համարեալ այնքան միայն, մինչեւ զամօթոյսն ծածկել անդամս. իսկ 

զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի վերոյ զթիկամբք 

աղաբողոնս:  (211 / 25) 

  Վասն զի զոմանս ի նոցանէ կարէվէրս առնելով, եւ զայլս այլովք հանդերձ 

կուր առաջի ամենեցուն արկանելով՝ վանդէին գրեթէ մինչեւ իսպառ 

իսկ:  (215 / 11) 

  Եւ գոհացողք լինելով զԱստուծոյ անցեալ գնային ի բաց՝ բերկրեալք որպէս 

ասացի, ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ եւ կամ բարի կելոյ 

բազմատեսութեամբ, այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ 

տային:  (215 / 24) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 7) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 2) 

  յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ 

միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն 

վայր, դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 2) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 13) 

  վասն զի տարաժամ մահս մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ 

հասուցանելով՝ յոյժ յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին 

տրտմութեան»:  (225 / 22) 
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  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 27) 

վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 9) 

վասն զի չարալլուկ կարեօք հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն 

ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել 

զըմբռնեալսն:  (227 / 25) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 12) 

  Վասն զի յերկուս ժամանակս կրթեալ ածէ զմարդիկ ի չորից 

առաքինութեանցն հանդէս  (230 / 7) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 14) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 22) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս (234 / 2) 

վասն զի ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ 

հանդերձելոցն եւ յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման 

չարեաց եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց, եւ 

անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ եւ 

յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն 

Աստուած:  (235 / 4;  235 / 7) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  

ՎԱՍՆ ԱՅՆՈՐԻԿ - տե՛ս  ՎԱՍՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՎԱՍՆ ԶԻ - տե՛ս  ՎԱՍՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՎԱՍՆ ՈՐՈՅ -տե՛ս  ՎԱՍՆ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՎԱՍՏԱԿ        - 8 

  Վասն զի ոչ յանիրաւ յափշտակութենէ հրամայէ մեծանալ, այլ 

արդար վաստակոյ գնել յԱստուծոյ զամենայն բարիս:  (112 / 3) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ,  (101 / 3) 

  Յետ որորյ միոջէս հրաշագործ կենդանիք ի յառաջ եկեալ բուսանաի, յորոց ի 

զարմանալի վաստակոյն յիշատակելն սմին նորոգի անմոռանալի:  (178 / 21) 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 32) 

որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ յանիրաւ 

զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ 

փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 7) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն, այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս,  (149 / 33) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 20) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 9) 

  

ՎԱՏԱԲԱԽՏԻԿ         - 1 
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  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 26) 

  

ՎԱՏԱԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Իսկ եթէ այս ի միջոյ ի բաց բարձեալ՝ անասնականն շահեսցէ անկարգ 

խառնակութիւն, անդէն վաղվաղակի նմին հետեւեսցի 

ամենաչար վատաբախտութիւն:  (72 / 10) 

  այլ եւ անտանելի աղետիւք յամենայն 

կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 13) 

  

ՎԱՏԱԲԱՍՏԻԿ          - 1 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին  (245 / 15) 

  

ՎԱՏԱԽԱՌՆ  - 1 

  եւ վատախառն խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն (146 / 23) 

  

ՎԱՏԱԽՈՐՀՐԴՈՒԹԻՒՆ       - 1 

զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս, եւ զկէսս յինքն արկեալս՝ չարամոգականն թովէր բանիւք 

իւր վատախորհրդութեանն առնել հաղորդս:  (81 / 31) 

  

ՎԱՏԱՌՈՒ      - 3 

եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն 

ջանոյն»:  (35 / 28) 

  նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 
վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 23) 
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  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 
վատառուսն զնոյն պահանջես համարս»  (35 / 27) 

  

ՎԱՏԱՍԻՐՏ   - 1 

  Այլ զօրէն վատասրտացն ընդ անզգալիսն մարտնչին մենքենայիւք  (150 / 28) 

  

ՎԱՏԱՍՐՏՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Եւ կնացուցեալ յեղու ի խէնէշ վատասրտութիւն:  (145 / 9) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց (38 / 15) 

  

ՎԱՏԱՑԵԱԼ    - 1 

  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին  (127 / 14) 

  

ՎԱՏԱՓԱՌՔ  - 1 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 15) 

  

ՎԱՏԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ  - 2 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս հեղեալ տարածեցաւ 

ստուերացեալ վատափառութիւն, առ ի զամենեցուն լսելիս չարահամբաւ եւ 

հայհոյող կամակորութեամբ միայն անուամբն բաւական է ի բաց 

դարձուցանել:  (128 / 22) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է 

տեսանել վատափառութիւն ընդհանուր համբաւեալ (134 / 1) 
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ՎԱՏԹԱՐ        - 7 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան ազգէ, իբր 

սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, անարժանիք 

եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, (148 / 20) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց (191 / 23) 

  Այլ զի ոչ ուստեք այժմ բարետոհմիկ կերպարանիս ազտութիւն իջանէ ի 

ծառայական ամբարշտութեան զառածումն, բայց միայն որպէս ստուգեալ 

ճշմարտիս ի վատթար եւ ի նուաստ բնութենէ, մանաւանդ թէ յապատոհմիկ իսկ 

կնոջէ, որ անդէն հարկեցուցանէս գոգցես բռնաւորագունի:  (195 / 16) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 5) 

  Յաղագս որոյ զայս է ի սկզբանէ գիտելով ծնողաց՝ զիւրաքանչիւրն ծննդոց 

զխակութիւն անզգամութեանն, թէ ախորժարար սիրեն ի վատթարն կոյս յեղուլ 

(32 / 4) 

  անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն անցուցանէր 

արուեստս իբր զգեղջուկ ոք (98 / 17) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ կամ 

զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 5) 

  

ՎԱՏԹԱՐԱԳՈՅՆ       - 4 

  Որ եւ վաղազրաւ կենօքն զիւրն յանկեաց ամենաթշուառ հիքութեամբ լի 

աւուրս, եւ զնոյնս դժոխատանջ եւ բազմազան հալածանօք աւարտեալ եւ 

այնոքիւք զանտանելին եւ անվախճան գձուձ եւ 

ամենեւին վատթարագոյն մահուամբ (128 / 28) 

վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 23) 
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  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք  ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն ճաշակողացն եւ զկնի 

հատմանցն՝ յանպիտանութիւն նմանապէս մատչին:  (146 / 22) 

   եւ վրիպեալք ի վատթարագոյնս միտեցին չարիս (125 / 2) 

  

ՎԱՏԹԱՐԱՆԱՄ         - 1 

այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 30) 

  

ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՑԻՉ  - 1 

  հոգեւոր իրաց վատթարացուցիչ, ի կալն կարեօք պատանդեալ եւ ի 

հատանելն՝ յանպիտանութիւն երթեալ:  (146 / 35) 

  

ՎԱՏԹԱՐՈՒԹԻՒՆ     - 5 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով երեւեալ՝ լի 

բազում ժանտատեսիլ վատթարութեամբ,  (126 / 25) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն  (146 / 26) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 

  զոր խելացնորեցուցեալ ընկենու յանմտութիւն եւ յայլ երիս 

մասունս վատթարութեան  (144 / 20) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք, թէպէտ եւ 

բազմաց հոլանի սորայն երեւիցի վատթարութիւն  (130 / 23) 
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ՎԱՏՆԵԱԼ      - 1 

այլ յամօթալի եւ յանտած գործս վատնեալ ի նաւաքարշութիւնս եւ 

յընդունայնաջան վաստակս, յորոց յարաժամ յօգնեալ անկանին յուժոյ, իբր 

զանհանգիստ անխնամս:  (149 / 32) 

  

ՎԱ ՍՆՈՂ- 1 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. (161 / 9) 

  

ՎԱՏՆՈՒՄՆ    - 1 

  Ընտանասցի ընդ այսոսիկ եւ համբերող ժուժկալութիւն, զի թէ եղիցի 

ծովակուր ընկղման մատնել եւ թէ ոմանց մարդախոշոշ 

գազանացն վատնումն, սակայն կամաւորապէս դիմեցից իբրու յարդարեւ 

կարապետ ուրախութեան  (197 / 9) 

  

ՎԱՏՇՈՒԷՐ    - 2 

  Իսկ վատշուէրս իբրու հասանելով յանգիտացեալ գահագլխութեան 

աստիճան, եւ ապա այնուհետեւ զոր ի վաղնջուցն աղուն որսացեալ 

խորամանկութեամբ՝ անդէն եւ անդ դաւող մտնիչ. (81 / 13) 

  Արդ զայս զվատշուէրս ըստ գրեցելումն համարեսցուք, թէ պարգեւացն եբեր 

երկիր, որպէս եւ էն:  (125 / 12) 

  

ՎԱՏՈՒԹԻՒՆ  - 3 

  Իսկ որոց այնպէսն ոչ պատահեսցի մանկավարժն, բայց սոցին հակառակ 

ասացելոցս խենէշութեամբ զգածեալ, եւ ամենայն անարի տաղտուկ 

կապեալ վատութեամբ, նա ոչ միայն թէ զանզգամութիւն ի մանկանցն ոչ 

կարասցէ հանել ոգւոց, եւ կամ բարեաց նոցա լինել պատճառ, այլ միանգամայն, 

որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս  (32 / 22) 
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  Զգուշութիւն եւ զյառաջագոյն պատրաստութիւն իրաց, որ յաւէտ 

արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել գոլ (231 / 18) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 25) 

  

ՎԱՐ    - 2 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել անցից, որ 

ոչն երբէք հանապազ յայսմ յարամնայ պատահս, այլ յուսով առաջիկայ 

մեծագոյն շահիցն մխիթարել ո չափաւորապէս, եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ 

ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ 

զբարի կելոյն անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 31) 

   զի առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի 

չարացն զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 18) 

  

ՎԱՐԱԳ           - 1 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել (67 / 15) 

  

ՎԱՐԱԳՈՅՐ    - 1 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր, (87 / 33) 

  

ՎԱՐԱԿԵԱԼ    - 3 

  Զսոյն եւ նորուն իսկ սաղմոսերգողին իբրու երկաթի վարակեալ կապանօք՝ 

զկարօտեալս բոլորիւ ասաց լինել յաշխարհի:  (50 / 27) 

  եւ անագան ուրեմն խոստովանեալ յայտնեցաւ 

անպարունակելիդ վարակեալ դրժանօք գլուխ չար (79 / 22) 
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եթէ յաղագս այնոցիկ բռնի զօրէն որպէս վարակեալ ինչ շղթայիւք յայս ձգեցաւ 

վայրագութիւնս, զոր եւ ոչ մի բան յանդիման կարէ կացուցանել պաճարանս 

իւրումդ չար կարկառելով անձին:  (87 / 15) 

  

ՎԱՐԱԿԵՄ      - 1 

  եւ իբրեւ զբազում չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ 

շղթայս:  (131 / 34) 

  

ՎԱՐԱՆ           - 2 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից (189 / 10) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք. եւ թէ անուանեսցի երբէք, սակայն զյետին թշուառութեանցն 

ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի թշնամեացն եւ արտատեղի 

տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

  

ՎԱՐԱՆԵԱԼ    - 1 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, 

յայսմ վարանեալ տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 

  

ՎԱՐԱՆԻՄ      - 2 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 4) 

  Բռնադատիմ ահա եւ յոյժ վարանիմ յերկաքանչիւր կողմանց ի բնութենէս 

միանգամայն եւ ի հրամանէ առնս Աստուծոյ  (197 / 15) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏ  - 8 
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  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 7) 

  Յաղագս որոյ պարտ եւ արժան է ամենավայելուչ եւ մեծագոյն պատուով 

նազաբանել զհռչակելին Մոկրատէս, որ ծայրագոյն առաքինութեանց 

բարութիւն զվարդապետացն արդարակ հարթութեամբ առ աշակերտեալսն 

բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 2) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր քաղաքացն 

տնօրինել իրս, եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց 

պահել մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 20) 

  Եւ այնորիկ նմին իրի աղագաւ մեծաւ զիմաստնագոյնսն գտանել հնարիւք, 

այլ եւ զյոյժ հաւատարիմս ի վարդապետաց:  (32 / 8) 

Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից մարդկային 

բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն Պերիանդրոս, 

երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ բարեբախտութիւն, ապ ո՞ 

ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ բա 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ     - 1 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ խօսի 

ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, այլ 

այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 4) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 6) 

ն:  (59 / 5) 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 

կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ 

գիտ  (36 / 27) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ    - 2 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն կենաւէտ 

փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ 

լինէի վարդապետական շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ, եւ անդրէն 
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պատասխանւովն դաւանեցի ստուգապէս եւ երանեցայ ամենաբարի 

երանութեամբ:  (196 / 8) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյր գործ (41 / 5) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՐԱՆ    - 1 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, յայսպիսին ինչ մեզ գալով պատկառանս  (90 / 7) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏԵԱԼ       - 1 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ լինի 

տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն յիւրեանցն 

ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 29) 

  

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ            - 10 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական 

վարեցեալ վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս (37 / 4) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով 

սարաս վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ, նմին 

իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 

վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 21) 

եւ նոցին ահա գտակք լինելով՝ միշտ անհատ կամօքն նմինց պարապեցին 

մոլորական վարդապետութեան:  (60 / 21) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագոյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ (188 / 10) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ 

օձին վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն, միանգամայն ի համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ 

մնալով՝ առանձնակ զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 7) 
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  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս  (31 / 25) 

  արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի 

ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 14) 

  Եւ անդուստ յառաջեալ զվարդապետականն ի ձեռն առնոյլ գործ, առ ի կիր 

ամենեցուն զկենցաղօգուտն արկանել խրատաբանութիւնս, ոչ միայն արանց 

արուորագոյն ասեմ բնութեան. այլեւ կանացի կնատ և անզօր լինելութեանն 

զնոյն մատակարարէր վարդապետութիւնս (41 / 9) 

եւ զմիւսն յարմարալից եւ կշռակի չափովք արտայայտեալ բոլորեցուն 

ընձեռեաց վայելչական վարդապետութիւնս:  (49 / 17) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք  (53 / 10) 

  

ՎԱՐԵԱԼ         - 2 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ 

յիւրեանց վարեալ հալածեցին սահմանաց (38 / 16) 

ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  

ՎԱՐԵԼ            - 30 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար (48 / 32) 

  Իսկ որ ոք անխորհրդաբար յառեալ յոչ իւր պատշաճագոյնն յանդգնեսցի, 

իբրու ընդդիմամարտ իմն ինքեան այնպիսին լինելով անձին եւ հակառակ 

աստուածայինն վարել շնորհի, ո՞ ոչ գիտէ(62 / 3) 

  Եւ մանաւանդ անկարգաբարն վարել հրամանաւ՝ թողուլ զմեղուցեալն եւ 

յանմեղ համբակսն զաստուածառաքն կարկառեալ սրտմտութիւն:  (62 / 9) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն յաղագս զՏեղեփոսն 

բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել ուղեգնացութեան:  (67 / 25) 
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  այլեւ յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր 

ասպատակողացն  (81 / 24) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 18) 

  յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ 

մտերմութեամբ վարել օրինօք:  (90 / 24) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել, (110 / 16) 

  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, անփորձաբար քննութեամբ 

սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել դատողութեամբն՝ համարելով 

զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են զարմանք:  (114 / 3) 

այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել կենակցութեամբ:  (122 / 15) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր 

մովսէսականն վարել օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ 

վարեցաւ անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  մինչ զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային 

պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի 

գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ 

չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 29) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 8) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան 

չինքն վարել եղբօրորդի  (157 / 21) 

  եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն 

(192 / 20) 

  Եւ ի նորա զայս առնել սքանչելիս, որպէս ինձ երեւէր վարել զգայական 

ծանօթութեամբն (206 / 16) 

  Դարձեալ եւ եթէ ո՞րպէս խորհրդով առ մերձաւորացն իրս վարել իմանալ, եւ 

ո՞ւմ պարտ է զհնազանդութեանն պատիւ մատուցանել:  (223 / 26) 
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  Բազում անգամ եւ անխարդախ իրաւամբք առ 

ընկերակցացն վարել միաբանութիւնս (225 / 4) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր 

արկանէ վարել յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար 

ստացուցանէ ի ծովու եւ ի ցամաքի, (238 / 1) 

  եւ գեղեցկաբար վարելով՝ դարձեալ զանապակ բարեացն ուսոյց պահել 

մտերմութիւն եւ վարդապետաց առ իւրեանց հաւատացեալ 

մանկունսն:  (33 / 19) 

  Այսպէս թագաւորական վարելով իշխանութեամբ ապա եւս գեր զնոյն աւելի 

ի խաղաղութեան միանգամայն եւ ի պատերազմի իմաստութիւն ի մէջ անցեալ 

զմին աճեցուցանելով բարգաւաճագոյնս յարդարէ, իսկ միւսումն յոլովագոյն 

մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 28) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր սպառազինութեամբքն եւ 

աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով տարերօք կշտամբել եւ 

յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ 

փրկել զազգականս ի չարաչար նեղութենէն:  (100 / 32) 

  իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր 

առնել առ գործոյն հաշուելով զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս 

ոսկւոյն առնուլ եւ զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  Եւ այնպէս կէսք ի նոցանէ սղագոյն հասանեն կրթութեան եւ կէսք ամենեւին 

իսկ ոչ, միայն ըստ սովորական անընտելութեանն վարելով ախորժակի:  (132 / 3) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 12) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ 

ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու 

ինձ սպասելով յողայր աւարել զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից 

յօրինուածս եւ եկեալ զիս թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի 
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եւ զօրէն իսրու նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար 

խարդախութեանցն պատրանս:  (187 / 15) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք, այլ ըստ 

իրաւացւոյն վարելով՝ յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա 

միայն, (204 / 1) 

  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն,  (212 / 8) 

եւ մանաւանդ չափաւորագոյն հարկաւորաւն միայն ի պէտս 

որդէծնութեան վարելով, ո՞չ ապաքէն բոլորովին իսկ այս համարեալ 

իմաստնոցն գործ գովելի ողջախոհութեան:  (224 / 11) 

  

ՎԱՐԵՄ           - 9 

  որք դաւենն զինչս եւ ծովակուր առնեն զանձինս բազմաց եւ մահաշունչ 

ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 11) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի… եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս (236 / 17) 

  արժանաւոր է առաւել միշտ զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա 

հատուցանել վարէ:  (47 / 10) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 7) 

  

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 6) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից (80 / 4) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ անխնայ 

վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  Այսպէս եւ զբանակն մադիանացւոց՝ իմաստութեամբ ի 

գիշերամարտութեանն գեդէոնեան վարէր զօրութիւն:  (57 / 13) 



4003 
 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր   (125 / 14) 

  

ՎԱՐԵՑԵԱԼ    - 23 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ 

երկասիրական վարեցեալ վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ 

երկայնագոյն ամանակաւ, համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել 

աստիճան կատարելութեան. որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն 

վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 4) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս 

կրթութեամբ վարեցեալ, զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

  Եւ ոչ եւս անհաւան հակառակաւն վարեցեալ՝ հրապարակագոյժ  ձաղանօք 

թշնամութեանն ի մէջ արկանիցէ ատելութիւն (64 / 9) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ  (72 / 20) 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 29) 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 31) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 11) 

  Եւ արդ, որ այսքան անթուելի վարեցեալ չարեօք, թէ եւ բիւր մահու 

սպանանել գոյր զդա հնար, համայն նուազեալ բոլորիւ առ դորայն գտանէր 

պարտիս:  (82 / 21) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ 

բռնագոյն վարեցեալ հարստահարութեամբ:  (99 / 25) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 22) 
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  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս (133 / 8) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 33) 

  եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական իմաստիցն 

առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ 

անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն ամփոփեալ:  (157 / 5) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝   (233 / 24) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն, եւ յառաջագոյն 

զգուշանան ի մրրկաց եւ յապագայ դառնաշունչ ձմերայնոյ սառամանեաց 

(234 / 25) 

  Յորմէ ամենեւին ըստ իւրաքանչիւրն կարգի գեղեցկապէս աճեցեալ 

պայծառութեամբ, միշտ կենցաղոյս զարգանայր բարեփառութեանցն առատ 

յղփութիւնք եւ բարեպաշտագոյն աո Աստուած միանգամայն ասացից, համօրէն 

թէ եւ առ մարդիկ, այնպիսիքն յիրաւի անջինջ յիշատակի հասցեն 

բարւոք վարեցեալք ի զօրավարութեան:  (80 / 27) 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ, վասն զի ոչ միայն ըստ 

անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ տեղեակք, այլեւ յամենայն իր 

հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 20) 

  Յաղագս որոյ նմանապէս ոչինչ ծածկութիւ վարեցեալք եւ մեք  (130 / 22) 

  Եւ այսպէս իբր չար դահճաւ՝ ագահութեանն ախտիւ վարեցեալք ջրդին 

կրթել զանհաս արհեստին զեղխ հմտութիւն:  (149 / 7) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի 

մէջ վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 3) 
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  եւ այսպէս բարեկարգութեամբ վարեցեալքն՝ նովին մխիթարին յուսով՝ 

դարձեալ զնոյն ընդունել յանձինս յիւրաքանչիւրն հասեալ վախճանի, այլեւ մեծ 

շնորհակալութեան սպասեալ եւս յԱստուծոյ ակնունելով հատուցման, յաղագս 

ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ վարել օրինօք:  (90 / 20) 

  

ՎԱՐԺ  - 7 

  Վասն զի ոչ զինուորականին պարապեաց վարժից, եւ ոչ իմաստասիրական 

ինչ կրթութեանց  (126 / 5) 

  Եւ արդ որ այսքան իմաստութիւն բերելով յինքեան, զմեծագոյնն շահից 

մարդկային բնութեանս վարդապետեաց գիտութիւն սքանչելի իմաստասէրն 

Պերիանդրոս, երկասէր վարժիցն ասելով զբնաւ կարողապէս ստանալ 

բարեբախտութիւն, ապ ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց զբարեհամբաւութիւն 

վերաբերիցէ բան:  (59 / 6) 

  բոլորք ի վարժիցն երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի 

բարձրագոյն երթալով աստիճան  (58 / 16) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոք (36 / 4) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն 

փութացուցանեն վարժս:  (165 / 23) 

  եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ 

բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 14) 

  

ՎԱՐԺԱՊԵՏ  - 2 

  քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհեստիցն ցուցեալ 

հանգամանս, մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 18) 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 2) 
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ՎԱՐԺԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Նմանապէս եւ զողբերգակսն՝ յողբերգութեան շահս, եւ զիմաստասէրս ի 
վարժապետութեան, եւ զբուժիչս՝ ի բժշկութեան, եւ զայլ ամենայն 

արուեստաւորս՝ յիւրաքանչիւր արուեստից:  (237 / 2) 

  

ՎԱՐԺԱՐԱՆ   - 1 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, (233 / 11) 

  

ՎԱՐԺԵԱԼ      - 4 

  որ եւ առաւել իսկ բազում էր վարժեալ կրթութեամբ (81 / 1) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս, որ յատուկ նմա եւեթ 

պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն վարժեալ յայսպիսի 

իմն ձգին ախորժակ, անձնախրոխտն լինել եւ անզանգիտելի սրտիւ 

համարձակագոյնք եւ յարաժամ կրթութեամբ զզինուորականն ունել ի ձեռին 

գործիս:  (115 / 17) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ զինքեանս 

ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, զիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 10) 

  

ՎԱՐԺԵԼ         - 1 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ 

ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 10) 
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ՎԱՐԺԵՄ        - 2 

  անդադար զինքն վարժէր եւ հրահանգէր եւ առաւել գիտութեանցն յօրանայր 

հմտութեամբ գեր զմարդիկ:  (41 / 2) 

այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  

ՎԱՐԺԻԼ         - 1 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 24) 

  

ՎԱՐԺՈՂ        - 7 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն 

շահաւոր  (180 / 3) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 16) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ անյագաբար 

տանջանօք  (131 / 28) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս 

հմուտ վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ 

պատշաճ զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, (176 / 31) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս (170 / 1) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս 

հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 
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  Բայց թէ հակառակ սոցին վարժողքն պղերգագոյնք եւ անփութասէրք 

իցեն  (37 / 10) 

  

ՎԱՐԺՈՒՄՆ    - 7 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան 

արհեստից վարժմամբ դիպողագոյն, (115 / 21) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, (160 / 32) 

  Սոյնպէս եւ խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին (170 / 5) 

որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 21) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման  (230 / 13) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս զբոլորեցունն տայ գիտել 

զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ «վարժումն ամենայն 

ինչ»:  (58 / 5) 

  Սոյնպէս եւ հարցաքննեալս առ սա կրթի ընդ կենցաղօգուտն 

անցանելով վարժումն,   (175 / 10) 

  

ՎԱՐԻՄ           - 34 

  Այլ կամաւոր բարուք խորհրդոց յայս միտեալ վարեցաւ ճակաճանութիւն, 

ե  (73 / 32) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 12) 

  որ թերեւս հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի 

վրէժս (77 / 9) 
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  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, որ 

փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, եւ փոխանակ 

կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ (77 / 14) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական 

կտակաւ վարեցաւ անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 10) 

  Զայլ ոք եւ ոչ բնաւ, բայց միայն զհեղգագոյնդ ի կենդանեացդ էշ, որ զնորին 

անպիտանութեանն վարեցաւ հետ եւ երկաքանչիւր սոքա ի սոսկալիսն եղեն 

յաւէտացեալ բանականս ազին անմաքրութեամբ ի նուէրսն՝ զոյգք եւ 

անմտութեամբ՝ հաւասարք:  (134 / 23) 

  Զոր առնելով եւ ընտրեալ յաջորդս զգրաւորական աստուածային 

պատուիրանն, եւ ոչ այնու միայն վարեցաւ գոլ ստոյգ եւ անգթելի աւանդապահ 

այլեւ զնորոյ աւանդութեանս շնորհ իւրով անարատ կրօնիւքն յառաջագոյն 

զեկուցանէր:  (155 / 27) 

   որք սովաւ վարեցաւ եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք 

յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն 

տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 3)       

Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան 

զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  որ է արդարեւ առաքինութիւն. իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ 

այնու վարի օրինօք:  (120 / 32) 

  որ է առանձինն սարաս չարութեան, հասարակ երկոքումբք վարի ի դաւող 

ներգործութիւնն:  (141 / 26) 

ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն (143 / 22) 

  Եւ ի բաղդատելն պարտ է նախաշաւղաւն վարել՝ գլխովք, որովք ի 

ներբողեանսն կամ ի պարսաւանսն վարիմք:  (153 / 9) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս  (32 / 28) 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ  (42 / 9) 
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  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն 

այնուհետեւ վարին կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին 

առնուլն, քաղաքասէրք ելով միշտ եւ համբուրասէրք. եւ այնպէս 

կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 15) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ անողոքելի քինուցն 

ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ միանգամայն գազանօրէն 

սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն թոյնս:  (89 / 22) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս (115 / 30) 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ 

կենաց.  (118 / 3) 

  եւ զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 14) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին.  (144 / 9) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, որք ի 

կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ 

քան ի նաւարկութեանն գործս, ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի 

պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 6) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 11) 

   եւ զանազան զրկութեամբք վարին ի վաճառականութիւնսն   (149 / 14) 

  եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 15) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ ամենայն 

հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 27) 

որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ մարդկան ի պէտս կենաց  (233 / 19) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 3) 
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  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս  (235 / 28) 

  Իսկ որ ի ներքոյ լուսնոյս վարին իրք եւ ի մէջ մարդկան, միշտ երկուց 

հակառակաց ընդունակ լինելով՝ բարւոյ եւ չարի, տանին երբեմն զնորին բարին 

եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս կորստեան (236 / 7) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, այլ ամուսնանան եւ զինուորին եւ ճանապարհորդեն եւ այլովն 

ամենայնիւ վարին արուեստիւք (236 / 22) 

որ հանապազ սովաւ վարին ի պէտս կենցաղոյս:  (238 / 13) 

  

ՎԱՐԻՉ           - 1 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի 

օրինաց վարիչք լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

  

ՎԱՐԿ  - 16 

  այլ եւ իշխանք յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 21) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ,  (36 / 22) 

  Զսոյն զայս եւ նախամեծարն ի մարգարէս Մովսէս զոյգս յերկոցունց 

զերկդրամենին պահանջէր վարկ:  (37 / 30) 

  եւ միանգամայն զգեղեցիկ ներբողականսն նմա հատուցանել վարկ:  (40 / 26) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն բամբասանաց 

տարաւ վարկ (62 / 28) 

  եւ սմա զարդարակ հատուցէք վարկ յայսմ իրաւազարդ կաճառի  (74 / 27) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, 

հատուցանել վարկ (89 / 3) 
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  նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ (92 / 25) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն 

հատուցանել վարկ:  (102 / 20) 

  առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել զապագովութեանցն 

հանգոյն վարկ:  (140 / 26) 

արժանաւոր վարկայ հաւաստագոյն բանիւ եւ ձերոյս առաջի պատմել 

լսելեաց  (204 / 27) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան  (218 / 16) 

  կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ 

զարծաթոյ:  (101 / 6) 

  Յեւ մանաւանդ պատուականագոյնքն եւ յոյժ պիտանացուքն եւ յաւէտ եւս 

զասացելոցս պահանջեն վարկս:  (232 / 29) 

Ըստ որում ի դէպ ապա ընդ այսոցիկ գործելոց է եւ զվարկն հատուցանել 

արդարակ:  (87 / 10) 

Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ զնա 

գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս  (131 / 13) 

  

ՎԱՐԿԱՆԵԼ    - 4 

  ժամ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց 

զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս 

խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 16) 

  իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի 

զբանսն համարելի է զշարագրիս:  (64 / 29) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 24) 
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  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 

վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 14) 

  

ՎԱՐԿԱՆԵԼԻ  - 1 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 28) 

  

ՎԱՐԿԱՆԻՄ   - 3 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 10) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս (31 / 25) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 15) 

  

ՎԱՐԿԵԱԼ       - 4 

որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 20) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի 

սորին վարկեալ աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց 

վիմաց եւ ի հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս (80 / 5) 

  Եւ արդ որ յամենայն կողմանց անըստգիւտ բարգաւաճանօք 

պատերազմականս ծանուցաւ իր, զո՞ ոք իրաւացի վարկեալ ընդ սմա 

յարդարեսցուք բաղդատելով:  (118 / 17) 
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ՎԱՐԿԻՄ        - 1 

  Այլ նա իբրեւ կամաւոր պարտապան այսմ զինքն վարկցի, թէ ոչ 

յառաջանայց  (222 / 18) 

  

ՎԱՐՁ  -3 

  որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի հակառակամարտիցն 

պահանջել վարձ  (101 / 4) 

   զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով 

մատուցանէ վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ 

ոչ:  (131 / 25) 

  եւ ոչ յընչից զրկեալ՝ չընդունելով յառաջագոյն զբժշկութեանն վարձուց սակ, 

եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ գալ 

յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 19) 

  

ՎԱՐՍ  - 2 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 4) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 29) 

  

ՎԱՐՍԱԳԵՂ   - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով վարժապետիս քովին 

Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ ունել ի ներ անձինդ, 

ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 3) 
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ՎԱՐՍԱՒՈՐ    - 1 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբար  (144 / 2) 

  

ՎԱՐՍԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ 

պայծառազգեստ վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել  (180 / 19) 

  

ՎԱՐՔ  - 16 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի 

ապականացու վարուց ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 29) 

զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ 

ուղղութեան վարուց:  (97 / 14) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան  (103 / 22) 

յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ 

անիրաւաբար յանդգնութիւն  (106 / 14) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ հասարակաբար 

վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 4) 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս թողլոյ 

տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս եւ 

իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 22) 

  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս, բաւականապէս 

ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն 

գրեալ մատամբ:  (99 / 6) 
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  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ 

անմոլար վարուցն գնացս թեւակոխեալ (155 / 24) 

  բերէ ինքեամբ եւ զհոգեւորական վարուցն զգլխաւորագոյնսն զասացելոց 

չորից առաքինութեանցն կատարմունս:  (225 / 16) 

  որոյ թէ զիա՞րդ անշարժ հիմամբ հաւատոյն աւարտեցան ամբողջ եւ 

միահամուռ բարեգործութեանցն վարք եւ կամ ազգակից նոցին 

նահատակութեանն հանդէս  (202 / 3) 

   այլ հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ 

զգաստութեան վարս հաստատուն պահելով:  (106 / 17) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 8) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (143 / 2) 

  վասն զի մերձաւորաբար իսկ սովորութիւն կալաւ ընտանենալ 

միաբանապէս ընդ իմաստութեանն եւ համեստ 

պարկեշտութեանն վարս:  (181 / 24) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 6) 

  

ՎԱՒԱՇԱԼԻՑ  - 1 

  եւ ի կատարել այսորիկ բաւականութեան հրաժարեալք ի 
վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ մաքուր ամրոցաւ 

ողջախոհութեանն:  (177 / 7) 

  

ՎԱՒԱՇՈՏԱԿԱՆ        - 1 
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  առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ արգելու զիւրսն ոչ միայն 

յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական իգամոլութենէն, բայց ի հարազատն 

ամուսնաց (234 / 31) 

  

ՎԱՒԱՇՈՏՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ 

մոլեկան վաւաշոտութեամբ, (134 / 31) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ 

անխուզ վաւաշոտութիւն ցուցանէր:  (128 / 1) 

  որ ի վաղնջուցն հետէ մարգարէն Երեմիաս նախատեաց զառաւել 

գէջ վաւաշոտութիւնն սոր  (133 / 15) 

  Եւ մանաւանդ զի սաստիկ ջերմութեամբն, զոր ներգործէ, իբր ճանապարհաւ 

ածէ յորկորամոլութիւն, յորմէ ծնանին անչափ զեխութիւնք, կտղանաց 

գիջութեան, եւ անխուզ վաւաշոտութիւնք շռայլական 

ճակաճանութեանց:  (145 / 6) 

  

ՎԱՒԱՇՈՒՆՉ  - 1 

  Որ ոչ զինչ ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն 

նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան (73 / 24) 

  

ՎԵՀ     - 18 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձ 

(75 / 4) 

որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին կենդանեաց, (72 / 3) 

  եւ ընդդէմ վեհին եւ մարդկան կամաց զիւր չար խորհուրդս կանգնեաց 

համբարտակ:  (73 / 34) 
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այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 27) 

  Այլ եւ անհաւանելի եւս առաջիկայս, որ զի զի՞նչ միաբանութիւն վեհիցն ընդ 

մարդկայինս իցէ բնութեան, զատ եւ որիշ լինելով յիրերացն իւրաքանչիւր 

բնակութեամբ:  (61 / 24) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել (62 / 8) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 29) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն …եւ վեհիցն արժանաւոր բարեբանութիւն 

պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք (72 / 25) 

  եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ 

զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, 

եւ ոչ կափիւն լայնալիճ աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի 

քաջամարտիկ ախոյանիցն գուպարս  (243 / 10) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 

վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:  (248 / 8) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոց (69 / 20) 

  զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն, չարագործաց 

հատուցանել զնոյն հատուցումն:  (78 / 21) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի 

վճիռ:  (83 / 17) 

  զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց 

կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի համասերսդ եւ ի 

բնութեան կարիս արար:  (78 / 13) 



4019 
 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին 

եւ զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ 

զչարդ սատակիցէք (89 / 15) 

  Իբրեւ զայս ամենադժնդակ եւ լի չարեօք այր, որ յետ բազում ամանակաց 

արդ ուրեմն անագան խոստովանեալ ի ձերս ըմբռնեալ ձգեցաւ բեմ, 

ո՜ով վեհք դատաւորաց:  (90 / 33) 

  

ՎԵՀԱԳՈՅՆ    - 20 

  Եւ արդ յիրաւի այսպէս եղիցի արգաւանդամիտ եւ վեհագոյն առնս՝ 

բոլորեցուն զմեծարանացն բերել պատիւ:  (48 / 28) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս 

գոյիցն(108 / 15) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 26) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ 

ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի 

կայանն օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 1) 

  Իսկ յաղթողականիս հաւող հայրապետն Աբրահամ եւ ըստ նմանէ 

դարձեալ վեհագոյն առաքինեացն բանակք, ոյց ի ճահ դասապետելն 

հաւատացաւ:  (160 / 17) 

  Իսկ արդ կենդանիսս, զորս այքան ուրճազարդս եւ լցեալս բարեաւ բանս 

գիտեաց ի յոգւոյ եւ ի մարմնոյ գովելի մասանց, ապա յիրաւի ուրեմն 

մեծահանճար իմաստնովքն սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ 

իմաստուն վեհագոյն ներբողաբանութիւնն:  (178 / 29)          
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միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ 

տէրութիւն վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  զորս վեհագոյն քան զանշունչ կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն 

յօրինեալ (228 / 33) 

  որ է վեհագոյն բարի մարդկան հանապազ պայծառացեալ 

զարդարի:  (232 / 5) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն  (232 / 30) 

  եւ յումեքէ ընկալաւ զսոյնպիսի վեհագոյն ստացուած  (233 / 5) 

  բայց եւս վեհագոյն եւ առաջիկայիւքս ճանաչի  (234 / 12) 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն, ի 
վեհագոյն վեհիցն պետաւորէ՝ երագապէս ժամանել ի յօրն երեւելի որ ոք ի ձէնջ 

իցէ գեղաղէշ ի վայելուչ դիտաւորութեան՝ ի հասարակացն գումարութեան առցէ 

զթագից աստիճան:   (248 / 7) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի  (123 / 4) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում յաւետացեալ գոհութեամբ 

զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 13) 

  Բայց այսու՝ զի մշակացն մանկունք ի գեղջկաց եւ յռամիկն մարդկանէ են 

խարազնագոյնք, իսկ պատերազմականքն վեհագոյնք եւ ազատանմանք լինելով 

մանաւանդ եւ շքեղակերպս եւս, յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն 

յիրաւի երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 26) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 23) 

  զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 
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այս է վեհգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 26)     

Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 6) 

  

ՎԵՀԱՆՄԱՆ    - 1 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  

ՎԵՀԱՊԷՍ      - 1 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 20) 

  

ՎԵՀԱՎԱՅՐ    - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն 

քաղաքաց… վեհավայր տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր 

բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր բարեդիպութիւնք 

(72 / 24) 

  

ՎԵՃ    - 1 

զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 23) 

  

ՎԵՐ    - 31 

  Ոյք վեր ի վայրն զառածեալ կործանեն զհարազատ մանկանցն համակամ 

սիրելութիւնն (42 / 15) 
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  Իսկ հակակ նորին անուսումնութիւն յոր ինչ իրս եւ ձեռնարկիցէ, 

բնաւորեցաւ եւ շփոթս յարուցանել եւ ամբոխս եւ զբոլոր վեր ի վայր ջանայ 

կործանել զհաստատութիւն մարդկայինս կենաց:  (57 / 3) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի տարազարդ 

առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 6) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  Նոյնգունակ այսու եւ լուղակացդ ժամանեալ հասանէ բնութեան ի 

խորասոյզն ի վեր ածել յանդնդոց:  (56 / 25) 

  անդր եւ ի վեր քան զբոլորն ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի մահուանէ 

վտանգիցն:  (66 / 3) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 20) 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր, զոր առեալ ի վեր, թէպէտ եւ գարշելիք համարեալ 

էին եբրայեցիքն յաչս եգիպտացւոցն, սակայն սակս շնորհալից դիմացն եւ առոյգ 

գեղեցկակերպ բնութեանն ոչ ինչ զանգիտեալ (98 / 5) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր 

ի նմին յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 15) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 2) 
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  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի 
վեր բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 33) 

զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ 

ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 16) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի 
վեր քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 30) 

   որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 12) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 23) 

  բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի 
վեր զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք (191 / 31) 

  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

եւ սա այժմ ըստ ոչ սովորական սարասի հրամայէ ինձ անդրէն ի վեր կոյս ընդ 

կրուկ զիմս առնել դարձ (197 / 18) 

  Եւ նա զուարթագին կամօք եւ բոլոր ի սրտէ ուրախամիտ բերկրանօք 

ընդառաջ ելեալ նահատակին՝ զձեռս ի վեր համբառնալով զմնացականն եւ 

զյաւեժակայ բարեբանութիւնն ընծայէր  (204 / 12) 

  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի զ՛ի 

վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ 

վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս, եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն 

հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու ձեռամբն զտիրական գաւազանն 

(206 / 13) 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն (207 / 32) 

  երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի 

մախաղն զքարանցն ընկենլով զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 



4024 
 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 30) 

  Եւ ի վեր այնոցիկ ամենեցուն վաղվաղակի հասելոց լցեալ կատարէր 

յըմբռնելն զամենեսեան նմանապէս հանդէս որսորդական գործոյն հանդերձ 

զուարճալից խնդութեամբ:  (215 / 17) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 20) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս  (228 / 7) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 3) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 
վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, այժմ ահա ի պտղոյ գործոցս ճաշակեմ 

զանշայեկանութիւն  (240 / 5) 

  եւ մեծս կայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն, 

որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 17) 

  

ՎԵՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից 

անհամեմատելի վերաբանութեան, (241 / 3) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ           - 3 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս 

ինչ վերաբերեալ:  (30 / 9) 

  Յորոց մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց առաջիկայս իսկ մեզ 

հարցաքննեալ յայտնեսցի (47 / 20) 
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  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵԼ  - 3 

  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն, ոչինչ դանդաղելի է առաջի 

մեզ վերաբերել լսողաց, զոր ասէր, թէ «Պէտք են ընչից եւ առանց սոցա անկար է 

լինել ինչ յարժանեացն»:  (45 / 21) 

  Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, 

որ անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 34) 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի 

զյոքնապատիկն վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ 

անյագաբար տանջանօք (131 / 29) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵԼԻ           - 1 

  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին 

այսպէս վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԵՄ - 6 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով (55 / 10) 

  եւ ընդ նմին զներբողականն վերաբերեսցէ բան:  (49 / 5) 

  վերաբերեսցուք ճշմարիտ պատմութեամբ զամբաստանութեանս մի ըստ 

միոջէ ունելով դաս:  (130 / 24) 

  Ո՞ւր այն իմ ժամանակ, յորժամ ընդ ասել բանին եւ ես 

յոքնազանն վերաբերէի բուսակս ի կենցաղաւէտս աստից:  (244 / 4) 

ապա  ո՞ ոք ոչ նմա առանց մախանաց 

զբարեհամբաւութիւն վերաբերիցէ բան:  (59 / 8) 
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  ապա անարեացն եւ ամենեւին խենէշ լքելոցն զի՞նչ ինչ ոչ բիւրապատիկ 

աղիտիցն վերաբերիցին թշուառութիւնք:  (39 / 29) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐԻԼ  - 1 

  սակայն անկար ամենայն իրօք ի նոյն նորա վերաբերիլ լիցին սահման 

(36 / 16) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ    - 3 

  Բայց եւ ի նոսա արձեալ թուի թէ որք զմեծն գովութեան ունին յաղթանակ, 

շնականացն անցեալ խոստովանեսցին հոյլք, այսպիսաբար 

զանազանելով վերաբերութեամբ(31 / 14) 

յորում այժմ հասեալս ըմբռնիմ անզերծանելի լինելով ի 
վերաբերութենէ աղիտից սաստկութեան  (188 / 24) 

  որ ծայրագոյն առաքինութեանց բարութիւն զվարդապետացն արդարակ 

հարթութեամբ առ աշակերտեալսն բերել ասաց պարապ, եւ ի կիր զբանին 

առնուլ վերաբերութիւն:  (38 / 4) 

  

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄՆ        - 2 

  Բայց պարզաբար իսկ համառօտ եղեալ բան, թէ որ ինչ միանգամ որ 

բարութանց ասասցէ վերաբերումն, սիրելեացն մերձաւորութեամբք յարդարեալ 

բարգաւաճին:  (34 / 30) 

  Եթէ որ իմաստնագոյն խորհրդով ներակրթել զինքն կամիցի, եւ ի բոլոր 

արուեստաւորացն յառեալ հայիցի խումբս առ ի գիտել գեղեցիկ զիւրաքանչիւր 

բարելից վերաբերումն շահիցն, թուի ինձ թէ մեծագոյն միջոցաւ զամէնիւքն գտցէ 

գերազանցեալ զիմաստակացն հոյսն:  (36 / 2) 

  

ՎԵՐԱԳՈՅՆ    - 4 

  նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին անուանեցան գլուխ, 

այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 20) 
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  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն 

ազգաց վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ 

անծանօթ եղեալ (193 / 31) 

  այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն շարժուն, 

իմանամ վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 13) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 25) 

  

ՎԵՐԱԳՐԵՄ   - 1 

  զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ թաքուցանել, 

այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ (215 / 30) 

  

ՎԵՐԱԴԻՏԵՄ            - 2 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 16) 

  ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, 

(127 / 5) 

  

ՎԵՐԱԴՐԵՄ   - 1 

  եւ զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց 

գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս (36 / 30) 

  

ՎԵՐԱԹԵՒԵԼ  - 1 

  Աստուստ ի բարձրագոյնս վերաթեւելով՝ գեղեցկապէս գեղապարեսցես ընդ 

երջանիկ պարս պերճացելոց երգաբանել ի պարերգակն ճեմարանի:  (247 / 14) 
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ՎԵՐԱԹՌԵԼ   - 1 

կարէ այնպիսին ի սուղ ժամանակի մինչ ի ծայրագոյն 

դիտաւորութեանն վերաթռել աստիճան (37 / 1) 

  

ՎԵՐԱԾԵՄ     - 1 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 10) 

  

ՎԵՐԱԿԱՑՈՒ  -7 

  որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու  (50 / 11) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ վայրս, 

խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու միանգամայն եւ ի 

ցամաքի:  (114 / 27) 

  սկիզբն եւ վերակացու է եւ պահապան ընչեղութեան եւ բարեզարդ 

ճոխութեան (233 / 9) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի 
վերակացուացն հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ 

յանլցուցանելի բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն 

մատուցանելոյ խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 27) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս 

եւ վերակացուս իրերաց կացուցանէ (232 / 31) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 17) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց (117 / 12) 
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ՎԵՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ 

խնամոյ վերակացութեան այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ 

զօրէնս ամուսնութեանն փութացան կազմել (72 / 13) 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 

կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ գիտէ 

(36 / 28) 

միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից վայելմունսն գտան 

յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա վերակացութիւն:  (179 / 27) 

  Պատուեցայ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն  (186 / 31) 

  

ՎԵՐԱՄԲԱՐՁԵԱԼ     - 1 

   եւ այնպէս վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի 

նահատակացն եւ յամբողջ յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 11) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն (172 / 20) 

  

ՎԵՐԱՅ, Ի ՎԵՐԱՅ     - 123 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Եւ ապա զ՛ի վերայ բանին ի կատարման ըստ պատճառի:  (95 / 21) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի 

ներբողեանս, ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար, եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն, եւ զ՛ի վերայ բանին՝ 

պատճառին ձայնակցեալ:  (  124/9;124 / 11) 



4030 
 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս (136 / 30) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 

  զի վերայ եկեալսն ի բնութենէն կարկառէ ի պիտանացու շահս 

ընդունողացն:  (180 / 10) 

եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ 

վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  ( 230 / 31) 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն. եւ բերցես ի վերայ զյարացոյցն, եւ 

հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն դուզնաքեայ ի 
վերայ բանիւ:  (30 / 26;  31 / 1;  31 / 3) 

որպէս ճշմարիտն երեւի՝ զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն 

սաստկագոյն թշուառութիւնս, յանգիտութեան ասեմ անուսումնութենէ. յորմէ 

անպիտանք ի բոլորումն գտանին վայելչականս:  (32 / 25) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  Արդ՝ այսպէս պարտ եւ արժան է ի վերայ ասացելոցս զարմանալ միայն ընդ 

մեծ եւ հռչակաւորն Դիոգիէս (33 / 15) 

  եւ նոքօք զչորս զօրացեալ թագաւորսն ի վերայ հնգիցն վանեալ 

սատակէր  (35 / 13) 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 12) 

անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ իբր օրինակ իմն 

թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 31) 

  որ է համօրեն պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով (52 / 15) 



4031 
 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 20) 

  այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 

փրկութիւն:  (67 / 11) 

որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 
վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 4) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 
վերայ նոցա, (69 / 22) 

  Այլ ի վերայ այնորիկ ախմարագոյն յիմարութեան եւ խոյին  (69 / 34) 

  ձեր արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել 

գնալ, այլ արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն 

դատաստանի:  (73 / 19) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի 

(78 / 14) 

  իսկ զորս նոցայն կացուցանէին գլուխ եւ ի վերայ հրամանատար (80 / 14) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 8) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 17) 

  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 
վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց (83 / 32) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել չատ (84 / 6) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր  (86 / 18) 
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այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր ոճիր 

վրիժուց:  (86 / 21) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ պատրուակ, 

որպէս թէ ի վերայ զթախծութիւնք արկանել դիմաց եւ վարագոյր (87 / 33) 

  եւ յարձակեալք ի վերայ զչարդ սատակիցէք (89 / 17) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, եւ կամ 

զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց (92 / 11) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 22) 

  եւ արժանի յիշատակի զհիքացելոյն ի մէջ առէք զընկեցիկն արարեալ 

մարմինս անդամ անդամ լեալ գէշ ի կերակուր ոչ միայն գազանաց երկրի եւ 

սողնոց, այլ եւ թռչնոց երկնից անդր ժողովելոց, զնորոգ սուգն սիրելի 

բարեկամաց, զողբերգութիւն ողորմ հարազատ մանկանցն հանդերձ ամուսնաւ, 

զամենաթշուառ ծերունի ծնողացն յերկիր խոնարհեալ կիսամահ ի 
վերայ դիմաց՝ սակս ոչ եւս կարել մարթելոյ զնոյն եւս վախճանելոյ միւսանգամ 

ողջունել բնութիւն:  (93 / 20) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ դնել զբաղդատութիւն՝ յարադրութեամբ ներբողեցելումն 

զմեծագոյնսն ընդունել:  (95 / 20) 

  Որով ինքն հռչակելին եւս ի վերայ լցեալ նշանագործութեամբ, եւ այլ յաւէտ 

անթիւս առ նմին երեւեցոյց եւ զգովութեանցն հանապազ բերս:  (96 / 10) 

  զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 24) 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն (97 / 29) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  Եւ ի վերայ այսորիկ ունէր մեծագոյն պսակ պարծանաց եդեալ 

յարքունական կերպարանին գլուխ՝ զյոյժ հռչակելի արութիւնն:  (100 / 19) 
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  որ եւ ի նոյն յուսացեալ միւսանգամ ի նահատակադիրն Աստուած, 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝   (103 / 14) 

յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 29) 

  Զոր երեւի եւ աստուածարեալ հայրապետին առեալ ի ձեռն 

զպատերազմականս գործ եւ դիմեալ ի վերայ չորիցն հերքէր 

թագաւորաց:  (115 / 5) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ պարտութեան վտան 

(115 / 27) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ զօրաւոր բռնութեանն նոցա յոլովակի խնամելով եւ 

զերագութեանցն ունին առնել յառաջատեալ թեթեւութիւն:  (116 / 12) 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ դասակս, օգտութեան 

աղագաւ:  (120 / 6) 

  սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ Յորդանան ի 
վերայ աստուածային բանի, (123 / 5) 

  Պարտ եւ արժան է ի պարսաւելն նախաշաւիղ առնել, որպէս ի 

ներբողեանս, ի վերայ ածել եւ զազգն, նմանապէս եւ զսնունդն՝ գովութեանց 

հաւասար, եւ ապա զգործսն դնել, եւ զբաղդատութիւնն  (124 / 9) 

  Նա, որ միշտ բարեպաշտիկն բարձրացեալ կենօք, մանաւանդ թէ եւ 

առաքինասէր ծնողաց համբակ, ունելով ի վերայ եւ զգեղեցկակերպութեանն 

շնորհ, յոյժ հակառակ այսոցիկ կատաղելով՝ զկորստականն յառաջ եբեր 

հանդէս:  (124 / 18) 

  բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ այնորիկ ախորժելով անցեալ 

եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց  (126 / 1) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 13) 
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  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ զանարի 

տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ յառաջասացն 

ձայնին, որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն 

ախոյանից եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի 

համանգամայն իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ 

նահատակացն եւ այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ 

չարաժողով ինքեան բանակի:  (127 / 14) 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի վերայ տանեաց 

յանդիման ամենայն Իսրայէլի (128 / 5) 

  Ի սմանէ ապա ո՞ ոք ոչ ի բաց զլսելեացն դարձուցանիցէ երեսս. եւ յամենայն 

կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան, զմեծագոյնն ի վերայ կապիցէ 

դսրովանս:  (129 / 30) 

  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ եւ յաղագս այնորիկ սմա եւ զներբողականսն ի 
վերայ բերեալ մատուցանեն մեծարանս:  (130 / 15) 

  Որք իբր հայրաբար մտերմութեամբ զվարկն հատուցանելով դայեկեն. եւ 

զնա գործակից ունելով վարին յաւազակութիւնս, եւ յաւարիցն 

հինահարութիւնս ի վերայ խաղաղացելոց յանմեղութեան:  (131 / 15) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի 
վերայ աշխատութիւնս  (131 / 23) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի ազգի 

վրիժագործութիւնս  (133 / 9) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն 

ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ, զսառամանեաց ասելով աստ հանդերձ 

բերմամբ ի վերայ իրերաց զձեանցն եւ զկարկտիցն եւ զնոցուն համանմանիցն, 

յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 1) 

  Բայց միայն յայնմանէ, զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային 

ժամանակի՝ սա ապա ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան 

վիժածս եւ անցս արտայայտել բոյսս, որ զանբժշկելին սորուն զեկուցանէ 

հեղգութեան նշանակ  (138 / 13) 

  եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս զսառամանեացն բռնութիւն առ 

ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան արկածս (141 / 5) 
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  հարկ է ի վերայ հասանել եւ կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ 

պատահել:  (145 / 27) 

եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի 
վերայ յարձակել աւազակութեամբք (149 / 16) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 7) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 
վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 17) 

  յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 15) 

  բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 25) 

  Հանգիտապատիւ այսմ եւ հարցաքննեալս առ սա գտանի, մինչ զի ոչինչ 

ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր նկարագրել, մշտափթիթն 

լինելով, եւ փայլող երփն բարձրաձեւ գունաւորութեամբն:  (180 / 22) 

եւ ի վերայ ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ  (181 / 28) 

  Եւ սքանչելի, յորժամ կատարելական հատումն եկեսցէ ի վերայ:  (183 / 13) 

  Եւ գլուխ բանիս ի վերայ ասացելոցս ահա զրկեալքն ի սոցա 

զուարճաընծայիցն, երիցս եղկելիք եւ ընդունողքն՝ հակառակ նմին, ի մէջ ելով 

բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք լիցին:  (183 / 29) 

  որ ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին  (185 / 20) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս  (186 / 4) 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի 

անհոգացեալ զիմանալի չարին մախանս (187 / 9) 
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  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի, եւ նմին 

պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր գահերիցութեամբ 

վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 1) 

  եւ ի վերայ ամենայնի եդից զիս ինքն որպէս զմեծ պատճառ զբազմաբեղուն 

զաւակասերութեան:  (188 / 7) 

  Այլ նա՝ զի՞նչ եւս ասեմ ի վերայ հիքութեանցս, ընդ որս հիանալ գոլ եւ 

զարմանալ ընդ այս (188 / 31) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, (194 / 25) 

  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոյ 

ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 13) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի 
վերայ արկանել:  (195 / 24) 

  եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

  եւ որպէս ի վերայ հասանելով հեղգութեան թառամեցելոց ամպարշտացն 

բանակի, ոյց առ յոյժ ահին ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն 

եւ զօտարացն, եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին 

սրոց՝ ի թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 19;  203 / 22) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն անդ՝ տեսանել էր 

դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար յարմարութեամբ 

խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 29) 

յայնժամ որ ի բաժանելն յառաջադիմելով նովին զօրութեամբ արարչին ձգեալ 

զսուրբ աջն ի վերայ պատառման ջրոյն, արագ արագ բարձրագոյն 
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համբարձումն պարսպին՝ ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ 

խաղաղացուցանէր:  (207 / 23) 

կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ, եւ կամ 

մեռանել ի վերայ հայրենի գաւառին՝ զպարծանացն բառնայ 

արդարագործութիւն:  (209 / 7) 

  զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի 
վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ 

ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 32) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 19) 

եւ ի պարտութիւն մատնեալ ի յեբրայականացն համագունդ յարուցելոց ի 
վերայ, եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր (210 / 24) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց (211 / 13) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս (212 / 1) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս (212 / 15) 

  Եւ զկնի ի վերայ ժողովեալք ի մի վայր վայելչականագոյն սկսեալ պարէին 

զյաղթութեանցն պարս գոհացողական ձայնիւք  (213 / 8) 

որք անդուստն ելեալ ի խորս նաւէին հանդերձեալ գնալ ի վերայ լոյծ 

մկանացն յորձանուտն ալեաց (220 / 1) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս 

ծախեաց  (222 / 25) 

եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 17) 
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  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին (225 / 30) 

  Ի գլխաւորեցուցիչ ի վերայ ամենայնի համառօտելով զամենաբարի իրս ի 

գովութիւն  (229 / 10) 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին (230 / 29) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ այսր 

օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

  եւ ի վերայ երագագոյն դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս 

յիւրաքանչիւր իղձս բաղձանաց:  (238 / 9) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով 

ցասումն(239 / 13) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք  (242 / 16) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան 

սփռես ի վերայ իմ:  (243 / 18) 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 26) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք, շրջապարեցաւ զինեւ եւ 

ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ սուգ 

վտանգի համբուրեցի:  (244 / 19) 
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  որ հասին ի վերայ իմ ի գաղտորսակ որոգայթից թշնամեաց, որ 

դարանագործ մենքենայիւք ըմբռնեցին ի խողխողումն զզարամանազանեալն 

համբակ:  (245 / 22) 

  Սակս այնորիկ անկաւ ի վերայ իմ մութ անհնարին, եւ ստուերք մահու 

ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս երկունք աղիտից, եւ սուգ անմխիթար 

ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 20) 

  Վայ եւ աւաղ միանգամայն հասին ի վերայ իմ  (246 / 25) 

  ապա եւս առաւելագոյն յորդորեցից ի վերայ իմ զաստուածառաքն 

բարկութիւն, եւ մեղսամակարդն գոյիւք յուղարկիցիմ յորովայն մահու:  (247 / 1) 

  

ՎԵՐԱՐԿՈՒԵԼ            - 1 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, 

իբրու վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն 

հասանելով ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (164 / 33) 

  

ՎԵՐԲԵՐԱԿԱՆ          - 1 

  Այլ այժմ, որ առաջի կայ մեզ գեղեցկայարմար եւ հռչակելի առաքինութւն 

ձիթենոյս, սկիզբն արարեալ ըստ համանգամայն կրեցելոցն ի նմա գովելեացն 

մասանց, վերբերականաւ բանիւ ծանօթացուսցուք:  (103 / 32) 

  

ՎԵՐԲԵՐԵԼ    - 2 

  Որում եւ ես այժմ նմանապէս համարիմ պատշաճագոյն լինել ըստ 

սովորութեանն իմաստնոց, թէեւ զամենայնն ոչ, այլ որչափ մեզն թողանի 

կարգաւ մի ըստ միոջէ վերբերելով հանդիսասցուք անցանել այնպիսի բանիւք ի 

գովութիւնս երանելոյ նախամարգարէին:  (96 / 24) 

եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ 

արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ (164 / 19) 
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ՎԵՐԲԵՐԵՄ   - 1 

  ապա յիրաւի ուրեմն մեծահանճար իմաստնովքն 

սոցա վերբերեսցի, արժանաւոր եւ իմաստուն վեհագոյն 

ներբողաբանութիւնն:  (178 / 28) 

  

ՎԵՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Բայց այն էին, որպէս նշանակէր պատրանք կարծեաց 

սուտ վերբերութեան:  (209 / 29) 

  Զոյց մի ըստ միոջէ թուել զաղիտիցն վերբերութիւնս, (42 / 19) 

  

ՎԵՐԵԼԱԿ       - 3 

  Մի՝ զի յանդուգն բերմամբն զյանկարծադէպն յաջորդէ գահավիժութիւն 

հանդերձ վերելակաւն, եւ երկրորդ՝ զի ինքնահալածն լինի սարսռալով իմն եւ 

այնգունակ բազմապատիկ երկչոտութեամբն ընդոստուցեալ յաղօտաբար ինչ 

ձայնից եւ հարթուցեալ ահա մինչեւ ոչ ումեք ի ձեռնընտել կարծի 

պաճարաց:  (133 / 1) 

  Որպէս զի զայս հաւաստեաւ իմանալ յանվարժիցն ձիոց է եւ ի դերեւացեալն 

ամայի անդաստանաց. յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ 

երկրորդն՝ զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ 

կացուցանէ:  (33 / 5) 

  զի անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

  

ՎԵՐԵԼՔ         - 1 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 32) 

  

ՎԵՐԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ    - 1 
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  եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 26) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 11) 

  

ՎԵՐԸՄԲԵՐՁԻԿ       - 1 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ բերելով ցասումն, ոչ 

նուազ ինչ եւ մասնաւոր ձայնիւ, այլ ընդհանուր եւ բոլոր պատուհասից 

բերմամբք, քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի 
վերըմբարձիկ գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 15) 

  

ՎԵՐԻՆ           - 8 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 3) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, (144 / 23) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն, եւ ճշմարտապէս հրամայեցայց 

յապաւինեալն միայն զօրութեանն Աստուծոյ ձեռին գործ:  (192 / 27) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 4) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 8) 

  Այլ հարազատ բարեսիրողս ասել սմա զվերին զօրութիւնս ի դէպ է 

զհանապազ գրեթէ զիջողսն առ սա յօժարմտութեամբ (158 / 9) 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն,  (61 / 26) 
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  Զայս այնուհետեւ ոչ կարացեալ գիտել հաւատարիմ առաջնորդի 

զ՛ի վերնոցն այն բողոքումն, եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն 

յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն առաքինութիւնս  (206 / 10) 

  

ՎԵՐ Ի ՎԱՅՐ  -  Տե՛ս ՎԵՐ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները :  

  

 ՎԵՐ Ի ՎԵՐՈՅ -  Տե՛ս ՎԵՐ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները :  

  

ՎԵՐՆԱԳԻՐ    - 4 

  Այլ նա անդէն առ նոսին զեկուցանէ երկրորդ վերնագիրն (203 / 9) 

  ոյր անուն ծանուցեալ ի վերնագրէն, կոչէր Մելքիսեդեկ:  (204 /     

Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ. (209 / 19) 

  ոյց զեկուցանէր ըստ վերնագրին, առաջնոյն Մովսէս անուն կարդացեալ եւ 

երկրորդին նորին հարազատի եղբօրն՝ Ահարովն (205 / 20) 

  

ՎԵՐՆԱՅԱՐԿ - 2 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 12) 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն 

ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 27) 

  

 ՎԵՐՈՅ          - 29 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան:  (31 / 11) 
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  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13) 

  , որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ լինելով՝ մալեալ 

հնազանդեցուցանէ:  (56 / 23) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 20) 

  Եւ այնպէս գեր ի վերոյ անցեալ զնոսա վարկանի արժանաւորս իւրում 

առնել մերձաւորութեան զհեղինակսն ի բարեպաշտութիւն (97 / 9) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 1) 

  Բայց արիութեամբն այնքան ապա գեր ի վերոյ անցեալ յառաջանան 

խրոխտական ձեւով, մինչ ոչ ումեք բանիւ բաւականապէս զնոցայն ասել 

գովութիւն:  (116 / 33) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 26) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի 
վերոյ քան զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն 

ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 17) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի փառաւոր 

բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն, որք վասն 

չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս յայսպիսի 

թշուառութիւն:  (151 / 15) 
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  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ. ոմանց՝ զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն 

եղիցի յաւելուած եւ կիսոցն՝ զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն 

տարակուսանք:  (172 / 22) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան 

ընթացս:  (178 / 5) 

  Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն համբաւեալ հռչակի 

ճշմարտաբան բերանով ընտրելոցն:  (182 / 30) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս 

գտանիմ, գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ 

բարեօք զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 27) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն 

ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ 

օգնականութեանն լրումն:  (186 / 26) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան 

զբան գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 23) 

  իսկ զայլն ամենայն գրեթէ ի բաց հոլանեցուցանելով եւ դոյզն ի 
վերոյ զթիկամբք աղաբողոնս:  (211 / 28) 

սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 
վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 15) 
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  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 6) 

  վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, 

միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն 

վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս 

բանաւորացս:  (233 / 21) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 

աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  Եւ ի՞բր ապա, որ այսպէս ի բոլոր կողմանց զգեր ի վերոյսն էառ գոովութեան 

մրցանակս, կարասցէ ոք առ սա զհամեմատութեանն հատուցանել 

վարկ:  (102 / 18) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 18) 

  

ՎԵՐՋ  - 4 

  Եւ զայլսն յոլովագոյն սորա պատիր պատմութիւնս ի վերջ հարկանելով 

թողցուք:  (63 / 12) 

  եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ եկելոցս 

(115 / 11) 

  Այլ նաեւ վարսք գլխոցն միշտ անյապաւելիք մնալով երկայնագոյնք էին, 

կախելով ի վերջ կոյս զուսովքն մարմնոյ զօրէն կանանց սովորութեան:  (211 / 30) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի 
վերջ հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս 

(226 / 22) 
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ՎԵՐՋԱԿՈՂՄՆ          - 1 

  դարձեալք ի վերջակողմն եբրայեցիքն հայէին ի գունդս թշնամեացն (206 / 5) 

  

ՎԵՐՋԱՆԱՄ   - 1 

   զկնի որոյ եւ համանգամայն իսկ ընդոծնացն հաւատարիմ դաս՝ 

ոչ վերջանային ի հանդիսաւոր մարտին գործակցութենէ (203 / 18) 

  

ՎԵՐՋԱՑԵԱԼ - 11 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 28) 

  որ թէպէտ եւ ըստ երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա 

զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին վերջացեալ գտանի:  (107 / 30) 

  ինձ թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս 

նմանապէս ոչ է համարձակելի:  (119 / 25) 

  Եւ զի ամայի ի բարեկամաց՝ բոլորեցուն ճանաչի լսողաց, եղկելի 

ատելութեամբ զիւրն անցուցանել ժամանակ, վերջացեալ յառաքինասէր 

նահատակացն սիրոյ յիւրայոցն հոմացեղից:  (128 / 17) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 27) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն (137 / 27) 

  Զառաւել չարութեանցն գործս եւ զբլորովին վերջացեալն ի ճշմարտութենէ 

եւ անդր եւս անցանելով բիւրապատիկն աղիտիւք գեր զբան, ոչ զայլ ոք առաւել 

քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք վայրագութիւն անձին:  (124 / 13) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին  թափուրք, եւ ոչ մի ինչ 

կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ միշտ ի 

բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 8) 
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  Եւ միայն զմեծագոյնսն եւ զամենեւին ողորմելի թշուառութիւնսն զայնս, որք 

յաստուածային երախայեացն եւ նուիրացն թափուրք եւ հանապազ 

գտանին վերջացեալք:  (50 / 3) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 27) 

   եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 

փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր, եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն 

երթային հալածեալք:  (210 / 25) 

  

ՎԵՐՋԻՆ        - 20 

  Նա թերեւս եւ վերջին թշուառութեամբքն սրով հակառակորդացն զրաւեալք 

վախճանին ի կենաց:  (40 / 2) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս եւ 

միանգամայն վերջին թշուառութեամբք զրաւեալ հերքիցի այնպիսին ի 

կենցաղոյս:  (48 / 7) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց երթեալ 

տարցի մրցանակ:  (48 / 18) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 34) 

եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 22) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք  (148 / 23) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ սերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 2) 
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  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ աղօտ 

տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն սկզբնականի 

անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի եւ ի սուրբ 

կուսէն, (241 / 28) 

  Իսկ որք ամայիք ի բարեկամացն գոն եւ թափուրք, ո՞վ ոչ գիտէ, 

զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց կրելով 

(34 / 33) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի խենէշ տաղտկութեամբք 

զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ կողոպուտք 

լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 22) 

  ո՞վ ոչ գիտէ՝ զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն 

պատուհաս:  (87 / 1) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք զկարծիս քան 

զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր պիտանացուս կարծեցին 

պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին չարս:  (143 / 6) 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան զերծուլ 

վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ 

հեղեղեալ:  (85 / 35) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 7) 

  որ անհանգիստ հալածանօք ի վերայ երկրի երերեալ յածցի, եւ նմին 

պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 3) 

  որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբն գեղեցկանալ, վերջնովք եւ 

պսակաձեւ յօրինուածով զարդարեալ խիտ եւ հրաշալի բարշին 

բարեմասնութեամբ:  (175 / 31) 
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  Յորս եւ վերջնոցն մեծապէս ազատելով յերկիւղէն, ընդ նոսին անյագաբար 

ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով միաբանակի զամենեցունցն 

Աստուծոյ  (207 / 2) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սորա, այլ անյուշ եւ մոռացեալ են ի վերջնոցս մարդկան (148 / 19) 

  

ՎԵՐՍՏԻՆ      - 5 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 13) 

  որպէս զի թերեւս շնորհեսցի առ սակաւ վերստին արծարծել զառաջին մասն 

վասն բարետոհմութեանն, (188 / 6) 

  արարից նախաշաւիղ վերստին ուղղութեանս զհակառական այնորիկ, յորմէ 

գթեցին, (196 / 34) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ, ոյր անուն ծանուցեալ ի վերանագրէն, կոչէր 

Մելքիսեդեկ:  (204 / 7) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 29) 

  

ՎԵՐՈՒՍՏ       - 7 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի 
վերուստ նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  նախ եւ առաջին յաստուածայինն ի վերուստ  օգնել զօրութենէ՝ 

նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի քաջամարտիկ 

այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 4) 

  Որ առժամանակ մի թաքուցեալ լինէր յահէ թագաւորին եւ պաշտպանեալ 

իբր ի վերուստ յամենաբաւական աջոյն՝ ի ձեռն ծնողացն նախախնամութեան 

իմաստից, (98 / 1) 
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  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ (148 / 11) 

  ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ պահպանութիւնն 

քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ (182 / 12) 

բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ ե  (198 / 18) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ գործ 

վճարէ, վասն բնաւիք առձեռնպատրաստ կարողապէս,եւ լի բոլոր 

համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք, հատուցանել վարկ, 

մանաւանդ յորժամ ոչ եւս զհեղդ պղերգութեանցն բարձեալ ի ձեզ բերիցէք 

յինքեանս ախտ, յիշելով միանգամայն եւ զի վերուստն ամենեցուն 

նախախնամող եւ դատաւոր եւ երկեւղ՝ մի գուցէ, արհամարհեալ 

ստունգանելով, ձեզ իսկ եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք 

վտանգս:  (89 / 5) 

  

ՎԵՑ    - 1 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք, զուգաթիւս իմն՝ վեց արուօք, եւ 

նոյնչափ իգօք, եւ ապարասանեալ բայ յաղագս բազմորդութեանն, նախատէր 

զԼետով:  (61 / 8) 

  

ՎԵՑԵՐՈՐԴ   - 1 

  Եւ զեղծումն գործել գլխովք. առաջին՝ անյայտիւ, երկրորդ՝ 

անհաւանականաւ, երրորդ՝ անկարելեաւ, չորրորդ՝ անյարմարականաւ, 

հինգերորդ՝ անվայելչականաւ, վեցերորդ՝ անօգտակարաւ:  (60 / 9) 

  

ՎԶԱՆՈՒՏ      - 1 

  որ յանկարծակի ըմպահկելով դժոխահեռ յոխորտանօք եւ այն հանգոյն 

մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն:  (132 / 7) 

  

ՎԷՃ     - 2 
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  այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 4) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 19) 

  

ՎԷՄ     - 5 

  Եւ երկրորդ անգամ՝ զմեծն կափուցեալ ի բերան ջրհորոյն վէմ (99 / 26) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ կատարելութեա 

(195 / 1) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին վարկեալ 

աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց վիմաց եւ ի 

հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 30) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց (200 / 3) 

  սակայն ի նոսին պարիսպ հասանելով իբրեւ զանշարժ վիմի բախեալ անդէն 

ընդ կրուկն դառնայր եւ ընկրկէր:  (206 / 21) 

  

ՎԷՐ     - 2 

որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն (127 / 17) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 4) 

  

ՎԹԱՐԵԱԼ      - 1 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 13) 
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ՎԹԱՐԵՄ        - 1 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս 

եւեթ վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալ 

(150 / 7) 

  

ՎԻԺԱԾ          - 1 

  զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային ժամանակի՝ սա ապա 

ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս 

արտայայտել բոյսս  (138 / 15) 

  

ՎԻԺԵԼ           - 1 

  եւ ծովահեղձոյց առնել զբազումս վիժելով ի նաւաց ի վայր, եւ ի վերայ 

յարձակել աւազակութեամբք (149 / 16) 

  

ՎԻԺԵՄ           - 1 

  այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի 

անասնոց:  (151 / 28) 

  

ՎԻՀ     - 2 

  Եւ զի այսպէս եւ աւելի գեր զասացեալսս բազմադիմի կիրս զանապակ 

չարեացն ունի աղքատութիւն, ապա յիրաւի ուրեմն լիցի անձինն առնել վիհ, եւ 

միանգամայն երթեալ յամենայնցն դադարել չարեաց:  (50 / 5) 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 8) 

  

ՎԻՃԱԲԱՆԵԼ - 1 
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  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 32) 

  

ՎԻՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ 

կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն  (196 / 28) 

  

ՎԻՃԱԿ           - 6 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, գրէ զապականութեանն 

յաջորդեալ վիճակ:  (131 / 5) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարծրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 27) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 26) 

  Նաեւ ոչ պարզաբար զասացեալ մթազգածութեանցն եւ կամ զմրրկացն 

կրեալ ունի յարաժամ դժնդակութիւն, ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ 

պատկառեալ արդեօք կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց 

մասնէ վիճակի:  (137 / 6) 

  Առ որ հնչելով զերանաւէտ զձայնն համագունդ ժողով գումարելոցն՝ 

նուիրէին նմա վիճակին յաւէտ ըստ արժանի արքայական 

ճոխութեան:  (248 / 23) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի 

հրաշափառ վիճակս:  (242 / 2) 
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ՎԻՃԱԿԵԱԼ    - 3 

  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 20) 

զի թէ հնար ինչ էր եւ զաշխարհ իսկ ամայի եւ դերեւացեալն ի 
վիճակեալն կացուցանէր բնակչացն, այլ զինքն եւ առանց յեղափոխութեան իսկ 

ամենայն իրօք:  (139 / 10) 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց 

բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել զկենդանութիւն 

մարմնական:  (164 / 12) 

  

ՎԻՃԱԿԵԼ      - 1 

  այնմ փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 8) 

  

ՎԻՃԱԿԱՑԱՒ  - 1 

  Բայց նկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի նմին եւ 

յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան, ոյց 

պատշաճագոյն արգասաւորութիւն բոլորիցն յիրաքանչիւր զրուցեալ յայտնեսցի 

գովութեանց:  (103 / 26) 

  

ՎԻՃԱԿԻՄ      - 5 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ 

բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 26) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ պատասխանեացն. 

վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց վնասու, 

եւ վտանգէ մահու յատուկ աստուածային զօրութիւնքն վիճակեցան առանձինն 

զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 6) 
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  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 11) 

  Քանզի ուր սիանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս, միանգամայն եւ ի հեռաւոր կղզիս, յայսոսիկ 

հասարակաբար վիճակեցաւ մշակելն:  (160 / 6) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին 

հաղորդութենէ, միայն գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ 

սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  

ՎԻՃՈՂ           - 1 

  Ընդդէմ այսպիսի ապա ամենաբարի ախորժակի, թէեւ կարի ոք ի 

հակառակասէր վիճողացն իցէ՝ ոչ իւիք կարասցէ ընդդիմաբանել եւ կամ 

բամբասասէր ապագովութեամբ յըստգտանելեացն արկանել յանպատիւ 

արհամարհութիւն:  (225 / 19) 

  

ՎԻՇՏ - 8 

  այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի 
վիշտս ամպրոպաց(234 / 21) 

  ամենուստ տագնապաւ վշտաց. ըմբոշխնեցայ զանբարեքավայելուչն 

պատիւ:  (246 / 28) 

5            Եւ վասն ստէպ դժնդակ վշտացն, զոր կրեն յարաժամ՝ չժամանելով ի 

ծերութիւն, այլ ի կէս աւուրց ելանեն ի կենցաղոյս անճաշակք ի ծերութենէ, ոյց եւ 

վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 19) 

  Եւ այլոյն՝ մնալ յողջամիտ սահմանի առաքինութեանն, նախ զի ի 

հրամայեալ յամուսնացն հաղորդութենէ յոլով ժամանակս առանձնանալն ի նմա 

գուշակէ եւ զկարճելն ի զեղխ յարձակմանէն, երկրորդ՝ ի մէջ 

անհուն վշտացն ըմբռնումն ջերմեռանդն յօժարութեամբ բեւեռեսցէ զնոսա ի 

յանարատ սրբութեանն մաքրութիւն:  (171 / 25) 

  ոյց թէպէտ բազում եւ անբաւ է աղէտ ապագայից վշտացն, սակայն 

զբարետոհմիկ եւ զանկողոպտելի զսովորական հաւատն իմ հանդերձ 
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առաքինաւէտ պարզմտութեամբն առից,ո չ կորուսից անվհատելի 

կամօք:  (190 / 19) 

  Եւ արդ՝ ի՞ւ եւ կամ թէ ո՞րպէս յայսմ հետէ հնարեցայց թափել զնա՝ 

միանգամայն եւ զիս յամենաբեր վշտէ առաջիկայ չարչարանացն (190 / 17) 

  զի միշտ յերջանկութեանն էր սնեալ՝ անփորձ լինելով վշտի, (189 / 22) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց  (148 / 8) 

  

ՎԻՊԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, 

եւ վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 10) 

  

ՎԻՐԱԳ           - 7 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, որ 

փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյ  (77 / 13) 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել  (92 / 3) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին մարդախոշոշ 

տեսանելով զթշուառականն անձն, առաջնորդ մեղսամակարդս 

խարդաւանաց:  (243 / 3) 

  Ո՜վ մարդախոշոշ ժողովք վիրագաց, որ ոչ ի հայրենիս խնամոց երկնչիք, եւ 

ոչ զանհնարին պատժապարտ հզօրագունէն զմտաւ ածէք:  (245 / 9) 

     Ուստի ժամ է այսուհետև ձգել  զահագին սուրդ ի  խզումն ապականիչ 

վիրագիս (79 / 11) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք (244 / 29) 
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  եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց թշնամի զվիրագս այր ոչ 

զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց վեհին բերէ 

նպատակ:  (78 / 26) 

  

ՎԻՐԱԳՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  Ուստի յայտնապէս ճանաչի հանճարեղաց, ոչ այս վիրագութիւն սկիզբն 

չարագործութեանց դորա, այլ յանցելոցն երեւի ապականացու վարուց 

ախորժակօք անյագ վարեցեալ:  (77 / 27) 

  

ՎԻՐԱՌՆՈՒԹԻՒՆ      - 3 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով անբուժելի 

վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 3) 

  Զի՞նչ արարից. որպիսի՞ հնարեցայց բուժանս. զո՞ր սպեղանիս կազմեցից 

իմոյ վիրառնութեանս:  (242 / 15) 

  Արդ զի՞նչ արարից, որպիսի՞ս հնարեցայց, զո՞ր սպեղանիս կազմեցից ծայր ի 

ծայր վիրառնութեանցս (241 / 18) 

  

ՎԻՐԱՒՈՐԵԱԼ            - 1 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն 

յոյժ վիրաւորեալ դժնդակագոյն՝  (48 / 9) 

  

ՎԻՐԱՒՈՐԵԼ  - 1 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, եւ ոչ ի գեղարդանց վիրաւորելով, եւ ոչ ի նիզակաց, եւ կամ ի 

չարագոյն հատանողն սուսերաց:  (191 / 9) 

  

ՎԿԱՅ  - 1 
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  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 2) 

  

ՎԿԱՅԱՐԱՆ    - 1 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի 

գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 24) 

  

ՎԿԱՅԵԱԼ       - 5 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից (81 / 6) 

  Վասն զի ըստ ումեմն յարմարակարգ պար արդարոցն ծաղկեալ 

աւետարանի, եւ միւսով եւս ոմամբ վկայեալ ասելով, «ելից ի բարձրավարրս 

արմաւենին» (183 / 3) 

  Եւ վկայեալս զսոցանէ եղիցի արդեամբք լսել ի մերձ առ իրեարս 

հարցափորձելոցս առ ի գիտել զորոշումն եւ զհարազատ միաւորութիւնն 

զերկոքումբք զարգացելեացն բարեաց (169 / 11) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ 

բարութեան վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 17) 

  

ՎԿԱՅԵՄ/ԻՄ /            - 9 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 12) 

  Նմանագոյն ձայնիւ եւ երջանիկ Պօղոս վկայէ ասելով, թէ «Որք սիրենն 

զԱստուած, յամենայնի գործակից լինի ի բարիս»:  (52 / 30) 
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  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 18) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն 

յիսկզբանն վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 31) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին. զի որպէս ումեքն ի 

քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս գալ. ուստի եւ ի սմա նախ՝ 

որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն (228 / 19) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն, 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին հրաժարեալ 

հեռանայր154 / 20) 

   զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր հրաշալի 

երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 5) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 11) 

  Արդ թէպէտ եւ վկային այսոքիկ հաւատարմաւ մարգարէիւն Մովսէսիւ, վասն զի 

նա որպէս արդարեւ զմեծ իմն յիշատակելի գործ ընդ ամենայն հաւաստեաւ 

պատմութիւնս կարգեաց ի սուրբ մատենագրութեանն զամենեւին ընտիր նախնոյն 

զբարւոք սկիզբն, եւ զբարելաւ կատարումն կենացն:  (202 / 5) 

   

ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ           -3 

  եւ հաստատեսցես վկայութեամբ հնոցն, եւ աւարտեսցես զպէտսն 

դուզնաքեայ ի վերայ բանիւ:  (31 / 2) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 14) 

  Իսկ գործեսցես զնա նմանապէս պիտոյիցն՝ զներբողականսն ասելով, եւ 

զյարասականն, եւ զպատճառն, եւ զընդդիմակին կազմութիւն, զառակն, եւ 

զյարացոյցն, եւ զվկայութիւն հնոցն, եւ զի վերայ բանին յորդորումն:  (44 / 13) 
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ՎՀԱՏԵԼ         - 2 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի 

վնասակարն վհատել անցից  (54 / 28) 

  Բայց եւ յաջորդս անգործ վհատելոյն զզանգիտանք ի բաց հրաժարեալք ի 

ժիր աշխատասիրութեանն յորդորմանէ:  (177 / 14) 

  

ՎՀԱՏՈՒԹԻՒՆ           - 1 

զոմանս լքուցանէր երկիւղիւ՝ առաջի վհատութեանն նոցա արկանելով 

արհաւիրս (81 / 30) 

  

ՎՃԱՐԵԱԼ      - 4 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս 

ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց իմաստասիրացն աճեալ 

գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 9) 

  Իսկ պատկեր, համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ 

եւ ձեւոյ:  (185 / 15) 

  Պարտ էիր զնաւաստութիւն աստուածային եւ մարդկային արուեստ ասել, 

որով վաղվաղակի ի բաց վճարեալ լինէր յամբաստանութենէ 

պատասխանեացն  (236 / 3) 

  եւ ոմանք մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն 

հաւատային հատուցումն:  (220 / 17) 

  

ՎՃԱՐԵԼ         - 4 

  եւ ընդ նմին զպատիւս իշխանացն ոչ ուստեք ունին կարել վճարել:  (49 / 29) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս  (137 / 21) 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 
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բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 31) 

եւ յոյժ դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ 

գործոց (237 / 23) 

  

ՎՃԱՐԵՄ        - 4 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ 

յառաջագոյն վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն 

տնօրէնութեանն մարդասիրութիւնս  (102 / 27) 

այլ եւ յամենայն յոր ինչ մերձեցեալ՝ դիւրահեշտաբար վճարէ զպէտս  (85 / 8) 

  Իսկ երջանիկ ձերում եւ վայելուչ ճոխութեանդ կամելն միայն եւեթ 

գործ վճարէ, (89 / 1) 

  որ մին թէ ոչ դաշնաւոր եւ յոյժ սիրելագոյն ընդ ինքեան ունիցի մարտակիցս, 

ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 8) 

  

ՎՃԱՐՈՒՄՆ    - 12 

  Բայց ո՜հ մեծի չարեաց եւ անընտելի թշուառութեանց՝ առաջիկայիս ի սմանէ 

գործեցեալ վճարման, որ առ յոյժ չարադառն մշտնջենաւորեալ արկածի՝ ոչ 

միայն զբղջախոհութեանն, այլեւ զչափաւորն ամուսնութիւն  (139 / 4) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, եւ 

էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 12) 

  Բայց յաւէտ թշուառութիւն այն է, զի ըստ ունակութեանն՝ 

եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ (137 / 33) 

  Եւ արդ եկ աղէ ճշմարտիւ ի բոլորն մարդկան վճարմունս ուշ եդեալ 

հայեսցուք  (227 / 28) 
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եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ 

թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, 

բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք կենաց  (42 / 1) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի 

սքանչելագործն վճարմունք սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք 

հռչակեցուցանեն պանծալիս  (114 / 13) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 12) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (78 / 2) 

  Ընդ որոց հայելով յայսպէս պատրաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւրոցն 

առնել վճարումն, կարծեմ թէ եւ պաշտեցեալ ի սմանէ արդարութիւն է 

բոլորեցուն գիտելի:  (106 / 9) 

  նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ վճարումն:  (116 / 11) 

յայտնէր իմն լաւագոյն աւարամասն ինքեան առնուլ զնա միայն, յաղագս որոյ 

եւ դիմէր հանդիսաւոր իրին վճարումն.  (204 / 3) 

  Որ է ճշմարտապէս արդարեւ սոյն եւ արդարակ գործոյն պաշտօնեայ, առ ի 
վճարումն առնլով սատակել զսատակիչսն չարացելոց թշնամեացն եւ 

ապրեցուցանել զանձինս եւ զիւրեանցն սիրելիս եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան 

զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք, (230 / 32) 

  

ՎՃԻՌ - 5 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ քաջալերելի, 

քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ, այլ վաղուց 

կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 29) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն 

տարցի վճիռ:  (78 / 16) 

  Ընդ որոց մի գուցէ եւ վեհն իսկ Աստուծոյ շարժեալ զօրութիւն, զոր ի ձերդ 

անաչառ զդա մատնեաց բեմ, զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու 

տարցի վճիռ:  (83 / 19) 
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  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն 

հատանելով վճիռ:  (126 / 13) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն զիւրն տարցի 

վճիռ:  (78 / 14) 

  

ՎՆԱՍ  - 3 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս, զոր նախաձայնեցաք յառաջագոյն  (74 / 25) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն  (124 / 21) 

  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ 

հասարակիս  (74 / 12) 

  

ՎՆԱՍԱԲԵՐ    - 4 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 3) 

  մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, 

այլեւ ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի 

արկանէին զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան 

ընդարձակութիւնս:  (203 / 3) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 22) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 27) 
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ՎՆԱՍԱԿԱՐ    - 6 

  Եւ յետ այսորիկ չարաթոյն իմն եւ վնասակար զեռուն, ըստ իմաստասիրացն 

բանի, ի նեխեալ մարմնոցն սորա ասեն ծնանել՝ յարանուն ինքեան ձիաստաց 

կոչեցեալ, յոլովից սատակման լինելով պատճառ:  (134 / 17) 

  ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ 

յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 2) 

ապա պարտ եւ արժան է գոլ ոչ միայն յանօգտակարագունիցն համարել 

դասու, այլ եւ յոյժ վնասակարացն, եւ յանտանելի կախարդական 

պատրանացն:  (62 / 30) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 5) 

  Եւ ըստ նմանութեան յարգոյ եւ պատուականագիւտ գանձուց 

ամրածածուկ ի վնասակարացն յարձակմանց զպտուղսն առնելով բնաւորական 

պահպանութեամբ՝ ամբողջս եւ պատարունս ընծայելով ստացողացն:  (105 / 25) 

  Զոյս եւ ոչ ընդ միտ արկանելի է անգամ ի վնասակարն վհատել 

անցից  (54 / 28) 

  

ՎՆԱՍԱԿԱՐԱԳՈՅՆ   - 1 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմաստասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 5) 

  

ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆ - 6 

այլ բազում անգամ եւ զդժուարագոյնսն հաւաքելով ընձեռէ աղէտս առ ի 

յինքենէ, հանդերձ անտանելի վնասակարութեամբ:  (130 / 12) 

  Եւ արդ զի անօգտակարագոյն ի սկսմանէ մինչեւ ի ծայր Եւրիպիդեայս 

ասացեալ եղեւ առասպելաբանութիւն եւ ինքն ըստ ինքեան ստութեամբ լի եւ 

յոյժ պատճառք վնասակարութեան կրթողացն են եւ կորուստ:  (70 / 20) 
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  բայց մթազգածութեանն աղագաւ, եւ ընդդիմամարտ բքոցն շնչմամբք ի 

գերագոյն վնասակարութեանն սա առաւելեալ սաստկանայ:  (140 / 30) 

  Զառաւել դժնդակութեանց գործօնեայ եւ զանդէպն արարող չարեաց, եւ 

համանգամայն իսկ ասել, եթէ բովանդակ աղիտիցն առիթ 

եւ վնասակարութեանց (79 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ խուն ինչ պատճառք գոն ի մէջ բերելոյ 

նենգագործ վնասակարութեանցն, թէ ոչ իժաբարոյդ ունի բաղբաղեալ 

անձն:  (82 / 29) 

  ոյք պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն (190 / 7) 

  

ՎՆԱՍԵԼ         - 1 

  Իսկ ապա այս չար վիրագ որո՞ւմ ոչ դառնագոյն իցէ արժանի ի կենցաղոյս 

հրաժարել, վասն զի ոչ առ կենդանիս, որպէս ասացի, այլ առ հիքացեալ 

վախճանեցելոցն ի գերեզմանսն վնասել յօժարեաց ձեռնարկել:  (92 / 6) 

  Եւ զի թէ այրասպանն ի մի ոք վնասելոյ անձն եւ զայն թերեւս ոչ կամաւ, այլ 

կամ վասն ուրուք ինչ զրկահարանաց ընդդէմ մարտուցեալ, եւ կամ սակս 

յանկարծադէպ ինչ իրաց առանց խորհրդոյ հանդիպեցաւ, եւ սակայն յորժամ 

իրաւամբք ըմբռնեալ եւ ի դիւցազնական ձերդ լինի ածեալ ատեան, ո՞վ ոչ գիտէ՝ 

զի զվերջին թշուառութեանցն այպիսիքն կրեն պատուհաս:  (86 / 31) 

  

ՎՆԱՍԵՄ        - 1 

  յորում թէ սխալեսցի ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն  (143 / 24) 

  

ՎՆԱՍ  - 10 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ,  (78 / 29) 

  որ առանց միոյ վնասու զհարազատն եղբայր խողխողէր 

անողորմաբար  (127 / 27) 
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  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ 

դիմաց վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն 

վիճակեցան առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

  նորին մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ 

բանաւորս ազին անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 30) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 32) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, (236 / 14) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 22) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 27) 

ընդ նաւարկութեանն՝ զանազան վնասուցն թշուառութիւնք, եւ որքան այլք 

եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց հաւասարեալք 

ցուցանին:  (226 / 17) 

  նմանապէս սոցա եւ այլն ամենայն իրք զիւրաքանչիւր 

պատուհաս վնասուցն:  (236 / 14) 

  

ՎՇՏԱԼԻ         - 3 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս 

բազում վշտալի տեղիս (142 / 16) 

եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ 

նմին խառնեալ բերեն եւ զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան (147 / 12) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի 
վշտալիսն  (147 / 24) 
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ՎՇՏԱԾՆՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի 

քրտունք, վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական, եւ 

հաւասարապէս երկաքանչիւրոցն ի հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ 

երկիր:  (241 / 7) 

  

ՎՇՏԱՄԲԵՐ   - 1 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս (142 / 24) 

  

ՎՇՏԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ 

աշխատութիւնս   (131 / 22) 

  

ՎՇՏԱՑԵԱԼ    - 2 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ 

եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ 

խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 18) 

  մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ զաջողակ 

խրատուցն կարգաւորութիւնս յարմարական, որով սփոփեալ 

զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով անձինս:  (56 / 2) 

  

ՎՇՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 2 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 17) 
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  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ 

բերմանց վշտացուցանէ զամենայն (112 / 31) 

  

ՎՇՏԸՄԲԵՐ   - 1 

եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ 

որոց վշտըմբեր աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն  (116 / 26) 

  

  

ՎՍԵՐ  - 3 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ 

տենչմանց:  (148 / 25) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն աւելորդացն տենչմանց, 

որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս չափաւորօքն շատանալ 

արդարութեան:  (151 / 1) 

որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

  

ՎՍՏԱՀ           - 1 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ յերիվարս 

առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ (210 / 3) 

  

ՎՍՏԱՀԱԼԻՑ  - 1 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եեւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամս 

շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս 

համարելով վայելից կենցաղոյս, մտերմաբար եւ վստահալից կամաւորութեամբ 

ի կենացն եւ ի բարեկեցութեան յարաժամ ընդունել պէտս:  (108 / 12) 

  

ՎՍՏԱՀԱՆԱԼ  - 4 
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  Բարեհամբաւ բարգաւաճանօք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ վայելմանն 

օթեգան:  (158 / 20) 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի 

զօրավարելն վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 21) 

  Եւ յայնժամ ապա ի հաշտութիւն եկեալ, վստահանալով ասեմ, եթէ ի մօտոյ 

եւ եթէ ընդ երկայն ժամանակս, հաստատ գիտելով հասանել է 

հայցուածոցն  (190 / 26) 

  

  

  Բայց ըստ կարողութեան հանդիսասցուք այսպիսի բանիւ, վստահանալով ի 

հմուտ լսողաց ունկնդրութիւն, եւ մի ըստ միռջէ դնելով առաջի զիւրաքանչիւրն 

ասասցուք կարգ ներբողենի:  (119 / 28) 

  

ՎՍՏԱՀԱՆԱԼԻ           - 4 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել 

զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 15) 

  արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում ճոխութեամբ քաջալաւ 

յաղթանակ:  (204 / 13) 

  առաջնորդ օրինաւոր 

կատարմանն վստահանալի բարեյուսութեամբ:  (229 / 9) 

  ատեան լինելով նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի 

դրժող թշնամեացն են դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ 

ինքեանք առ իրեարս խաղաղացեալք:  (227 / 4) 

  

ՎՍՏԱՀԱՑԵԱԼ           - 2 

  Նորահրաշ ճոխ5ութեամբ բարգաւաճանայ եւ լծակիցս, վասն զի յամենայնի 

արժանաւորացն Աստուծոյ անճառելի բարւոյն խոստացումն հանգստեամբ իմն 
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եւ անխռով յապովութեամբ վստահացեալ նորոգի ի բարեյուսութիւն 

բնակեցեալք:  (173 / 5) 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն 

առաքինութիւնս  (206 / 11) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ զպատերազմականն յարդարեն իր 

եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր զինազգեստն լինելով 

հանդուրժեսցեն վստահացեալք (116 / 9) 

  Եւ յայնժամ վստահացեալք ապա յիւրաքանչիւր նախզգուշութիւնսն, 

յանկարծօրէն առ հասարակ զաղաղակ հարեալք յորդագոյն գոչմամբ ճայթիւն 

հանէ (214 / 21) 

  

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս, բազում 

խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա ընդունողացն լինելով 

զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ հաւաստագոյն 

եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի սմա 

ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն. զի հաւատարմացեալ 

կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ զանվթարելին հաստատեալ 

ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 1) 

  

ՎՏԱԿ  - 6 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի 
վտակացն ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (180 / 2) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն. իջեալ առ 

հեզասահ վտակաւ խաղիցն յորդահոսան յստակագոյն աղբերացն, եւ ծայրալիր 

վայրօք վայելչացեալք, երամ երամ գնդիւքն բանակէին:  (248 / 13) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, (83 / 21) 
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  Բայց այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ մեծամեծ սքանչելեաց իւրով 

գերազանցեալ մաքրութեամբ վարուցն, մինչ զի աղբիւրաբար առ յինքեան 

բազում եւ մեծամեծս հոսելով յաւետախաղացս վտակս (99 / 7) 

  Յարեցայց յապաշխարութեան զղջումն հանդերձ իմոյինս համազուգաւ, 

թորեցից վտակս ի նամէտ բնութեան ի մեղսահայեցայց վկայարանաց, ածից ի 

գութ զամենից ճարտարապետն Աստուած:  (242 / 23) 

  Սոքին ի յառաջ խաղալով ի յառատ բարութենէն երկակի աջողակ 

բարեացս վտակք:  (160 / 23) 

  

ՎՏԱԿԱԽԱՂԱՑ         - 1 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 6) 

  

ՎՏԱՆԳ           - 35 

   զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ 

դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ հեղանին, հասանելով միանգամայն 

ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ վտանգ տարակուսի:  (94 / 25) 

  Զի մի երբէք ի դրժողն խամութենէն հասցէ ի վերայ 

պարտութեան վտանգ, (115 / 28) 

  զի թէպէտ եւ դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ 

կշտամբէր, օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով 

ի հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն 

ամփոփեալ:  (157 / 2) 

  Ով ուժգնագոյն հաշումն եւ արդարեւ բոլորովին իսկ անընբերելի վտանգ, որ 

ի վերայ իմս հասեալ կայ անձին, կասեցուցանելով զմարմնոյս զօրութիւն եւ 

ջլատեալ լքուցանելով ամենեւին զմտացս պնդութիւն եւ յայսցանէ ահա դժնդակ 

անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ սուղ ինչ սփոփանացն եւ 

մխիթարութեանն մասն:  (185 / 20) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ 

չարաչար վտանգ անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ 

պարտութիւնք եւ մահք տարաժամք (226 / 15) 
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  Սակս է՞ր մակածէք ծերունեանս հօր սակի զողորմագին 

դաւաբեր վտանգ:  (245 / 14) 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն 

բողոքեցից զվտանգ անկարելի աղիտիս (244 / 29) 

  եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս 

անդադար գոչմամբ ձային սահանացն խռովեցուցանէ  (148 / 12) 

եւ վտանգէ մահու յատուկ սատուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 5) 

  Ապա թէ ոչ կասեալ ի վտանգէ աղիտիցն լքանին յիւրաքանչիւր 

արուեստիցն, ա (236 / 19) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք 

որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի, (142 / 26) 

  եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք 

իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն  (234 / 30) 

  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս (236 / 14) 

եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ 

սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 22) 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք, եղարամարք գոլով 

անբուժելի վտանգիս աւաղաձայնութեան:  (240 / 4) 

  Բայց երեւի եւ ոչ ի միոջէ կարեւոր վտանգից սորա եկեալ յայս չարութեան 

հետեւանս:  (87 / 11) 

  որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 18) 
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  Եւ արդ՝ իբրեւ յանհնարաւոր ի մէջ երկուց այսոցիկ անցեալ 

կամ վտանգից, եւ ոչ զմի ոք ի սոցանէ կարեմ ստուգապէս ճանաչել ընտրմամբ 

զաջուցն եւ զահեկիցն, որպէս ասացին:  (197 / 29) 

ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից,  (241 / 19) 

չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս 

որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 19) 

  ծանուցեալ առ ի յինքենէ գոլ զապականութիւնն գործեալ. եւ յայնմանէ ապա 

զյիւրմէն ծնեալ համբակ ի վեր բառնայր եւ զնէ ապրեցուցանէր ի 

մահուանէ վտանգիցն:  (66 / 4) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, իսկ այլք եւ 

անուամբ անգամ անծանօթ գոլ:  (173 / 25) 

  եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս ինքեանց մարդիկ 

անխնայ վտանգիւ գոգցես խաղացեալ վարէին ի գերութիւն:  (202 / 28) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

(195 / 22) 

եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան 

զհիւանդութեան վտանգս զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է հնարիւք 

ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ խաղաղանալ, օրինակ իմն 

յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 1) 

  եւ գլխովին աշխարհի զանտանելի ինչ հասուցանիցէք վտանգս:  (89 / 7) 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ 

տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 23) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի 

մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 26) 
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  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, (188 / 21) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 30) 

  Եղո՜ւկ իմածին զարմք, որ սակս իմոյս մահասահման ճաշակացս եւ նորին 

յարտասահման վիճակեցան վտանգս:  (242 / 12) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն 

համբուրեցի վտանգս:  (246 / 20) 

  

ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ  - 4 

ոյց եւ վտանգաւոր եւ եղկելի մահուն յեղանակ ունի:  (151 / 21) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 13) 

  Այլեւ անդաստանիս դիւրելն զվտանգաւոր հարկս կերակրողութեան ի 

բանաւորէս եւ յայլոց կենդանեաց ծանօթանայ ախորժելի:  (169 / 28) 

վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն 

թեթեւացուցանել զվտանգաւոր ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք 

զհասարակութիւն:  (228 / 14) 

  

ՎՏԱՆԳԵԱԼ    - 3 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս   (48 / 5) 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 22) 
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  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին, եւ մատուցանելով զպտուղ իւր ի ճաշակումն 

ամենայն վտանգելոց՝ յախտէ զրաւեցոյց, եւ մերձեցեալ կենդանացոյց (76 / 20) 

  

ՎՏԱՆԳԵԼ      - 2 

  Այլ եւ զայս որպէս երեւի սորա գործեացեալ ի յակամայ վտանգելոյ, եւ ոչ ի 

միոջէ ուստեք:  (92 / 10) 

  զբազումս ի տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին 

խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 14) 

  

ՎՏԱՆԳԵՑՈՒՑԻՉ      - 1 

  եւ ոչ դարձեալ զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի 

սառնամանեացն, այլ զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ 

սոցին միջասահմանն:  (104 / 8) 

  

ՎՏԱՆԿ           - 1 

  Եւ համանգամայն իսկ յամենայն կողմանց յորդեալ 

հիքութեանցն վտանկք, բարեկրութեանցն եւ ոչ բնաւ երեւին հետք:  (35 / 3) 

  

ՎՏԱՐԵԱԼ      - 1 

  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան 

ընթացիցն:  (214 / 29) 

  

ՎՏԱՐԵՄ        - 1 
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  Տինա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ 

արգաւանդահողն վտարեն երկիր:  (39 / 22) 

  

ՎՐԴՈՎԱՍԷՐ - 1 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 10) 

  

ՎՐԴՈՎԵԼ      - 1 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից, որ ի ձեռս ծտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով 

զրպարտեալ կամ, եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ 

օգնական զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 10) 

  

ՎՐԴՈՎՈՒՄՆ - 2 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն, ի ստացուածոցն զամենեսան 

զերծուլ վրդովմամբ, ի վերջինն ածեալ հասուցանէ այնուհետեւ թշուառութիւն եւ 

համանգամայն զի բաց բարձութեանն խորհեցեալ վանդումն յաշխարհ 

հեղեղեալ:  (85 / 35) 

  կարի իմն դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ 

զբանականութեանն եւ կամ զգործականն ասասցես արհեստ, այլ եւ եթէ 

զգեղեցիկ շինուածոցն, եւ կամ զվաճառականութեանն կազմուածոյ, եւ կամ 

զնոյն իսկ զպատերազմականն խաղաղացուցանել վրդովումն, եւ ի 

հնազանդութիւն զթշնամիսն ծառայեցուցանել:  (45 / 32) 

  

ՎՐԷԺ  - 15 

  վասն բոլորից ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք 

զառածել խորհրդով, զձերումդ գեղեցիկ դատավարութեանց յայդգունակ առնուլ 

մարդկանէ հատուցման վրէժ:  (84 / 27) 
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  զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ 

թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն 

նմանք:  (91 / 34) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն անյապաղ փութով 

ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ մեծս յորդորել 

կաճառ՝ ի վրէժ առնուլ պահանջել (84 / 30) 

  թող զայս որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան 

հակառակորդաց:  (157 / 27) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա (69 / 22) 

  Եւ մի ի միտս ուրուք արտապողոտայ իրաւացւոյն այս ձեզ եկեսցէ՝ ի 

չարացն պահանջել վրէժս:  (94 / 2) 

  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի 

անկանելն վրէժս առնուլ գիտելով»:  (185 / 12) 

եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 9) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 20) 

  զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝  (83 / 32) 

  յայս ահագին ձգեալ վայր ձերոյ սաստիկ հրամանօք՝ ոչ կարաց ողջանդամ 

աստուստ ճողոպրել, այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն 

հատուցումն վրիժուց:  (77 / 12) 

  Եւ զայս ոչ առ անբանսն եւեթ գործելով ասասցի հասուցանել գերութիւնս. 

այլ բազում անգամ եւ ի բանաւորսն զնոյն եւ առաւել եւս ի վերայ եբեր 

ոճիր վրիժուց:  (86 / 22) 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց,  (92 / 23) 

  սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց պահանջեսցին 

տոկոսիք  (244 / 30) 

  Սակս որո՞յ գարելի եւ անողորմն վրիժուք մակածես դմին զկենցաղազրաւ 

հիքութիւն:  (243 / 19) 
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ՎՐԷԺԽՆԴԻՐ            - 5 

  Եւ ձեզ անխէթ ի սոյն պարտ է յառնել վրէժխնդիր սրովդ  (74 / 36) 

այլ եւ վրէժխնդիր լինել՝ կարող առին զօրութիւն:  (79 / 7) 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ այնու 

ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով ազգին 

թշնամեացն:  (98 / 25) 

  ոչ յարարողէն զարհուրեալ դողացաւ, եւ ոչ ի վրէժխնդիրս վայրէ 

պատկառեալ ակնածեաց:  (76 / 32) 

  Եւ արդ՝ զի ոչ նորորգ ինչ եւ կամ նախասկիզբն յայս գալ բռնադատիք կամս, 

իբրու թէ ոսոխք աստուածայինն լինելով իրաւանց եւ վրէժխնդիրք, այլ եւ ի 

վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի բարեփառագոյն 

հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  

ՎՐԷԺԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆ            - 4 

  Արդ՝ աղէ ընդ միտ հարկանելով ի ձեզ ինքեանս գիտիցէք, զի եթէ դասալիքն, 

որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ, եւ կամ գողն, որ միումն եւ սուղ տանց 

անշինութեան գտաւ պարտակ եւ համայն յորժամ ըմբռնեալ իրաւամբ ի ձերս 

լիցի ածեալ բեմ, եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս, այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի 

տուժեալք հատուցին տուգանս:  (82 / 13) 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 3) 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 
վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

  Ընդ որում եւ մերձաւորագոյն յանցելում գիշերիս ի յաղօթելն աղօթակից 

լինէի, բայց եւ ինքնաձեռն ի վրէժխնդրութիւն ունողացն էի:  (196 / 23) 

  

ՎՐԻԺԱԳՈՐԾ            - 1 



4079 
 

  Անբաւանան դաշտք սորայս վրիժագործ աղիտիւք  (243 / 13) 

  

ՎՐԻԺԱԳՈՐԾԱԿ       - 1 

որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  

ՎՐԻԺԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ         - 4 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ 

անտար վրիժագործութիւն:  (69 / 29) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

  եւ ուսան ի վերայ զարեանցն յարուցանել հեղեղս եւ զայլս ազգի 

ազգի վրիժագործութիւնս (133 / 10) 

  փախչին յորժամ զկարի յոյժ զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  

ՎՐԻԺԱԿ- 3 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 3) 

  սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր համարձակութիւն 

բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն  (69 / 13) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին 

եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 1) 

  

ՎՐԻԺԱԿԵԼ    - 1 
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  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ զայն՝ սակայն աո 

հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին 

առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով 

վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 30) 

  

ՎՐԻԺԱԿԵՄ   - 1 

  եւ այնուհետեւ կամ արտաքս ելանել իբր ի մարզարանէ արիաբար 

մարտնչին ի վերայ հայրենի գաւառին, եւ կամ անդուստ իսկ 

քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ  (230 / 30) 

  

ՎՐԻՊԱԳՈՐԾԵՄ      - 1 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս 

իմ վրիպագործԵՄ, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 9) 

  

ՎՐԻՊԱԿ        - 3 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 4) 

  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 21) 

  բայց միանգամայն զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ 

հարկանելով՝ մոռացօնս գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս  (226 / 23) 

  

ՎՐԻՊԱԿՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս 

եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն 

հարեալ դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 25) 
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ՎՐԻՊԱՆՔ     - 4 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ մերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (195 / 5) 

  Ո՜վ սուգ անմխիթար, եւ անողորմ վրիպանք թշուառացուցիչ 

անձինս:  (245 / 5) 

   զի անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս զջերմեռանդն գութ 

ծնողացն աո իւրեանցն ունել մանկունս (67 / 8) 

  ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 4) 

  

ՎՐԻՊԵԱԼ      - 3 

  որ իբրեւ զսա վրիպեալ ի գերաշխարհիկն եւ յերկնագնացն եղեւ 

պողոտայէ:  (129 / 8) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 12) 

եւ անառակ ծնողօք բանդագուշեցան եւ վրիպեալք ի վատթարագոյնս 

միտեցին չարիս  (125 / 2) 

  

ՎՐԻՊԵՄ        - 6 

  Տինա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ, եւ կամ զբոլոր 

անմարմին զօրութիւնն ոչինչ վրիպեմք ի ճշմարտութենէն  (101 / 32) 

  որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի ճշմարտութենէն:  (42 / 2) 
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  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

  զիա՞րդ վրիպեսցէ յընդունելոյ զիւրոյ գործոցն արժանի 

հատուցումն:  (77 / 15) 

  Եւ եթէ ոչ վրիպեսցուք ի ճշմարիտն ասելոյ, եւ արութեան անցքն իսկ ի դէպն 

հասեալ ունին կատարելութիւն:  (138 / 31) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն (186 / 14) 

  

ՎՐՆՋԵԼ         - 1 

  թէ «ձիք մատակախազք եղեն՝ իւրաքանչիւր ի կին ընկերի 

իւրոյ վրնջելով»:  (133 / 18) 

  

Տ         442  (1012) 

  

ՏԱԳՆԱՊ        - 3 

  պարադիպեցան զինեւ ահա ամենուստ տագնապաւ վշտաց  (246 / 28) 

յաղագս ճեպով տագնապի հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա 

հերքելով զընդդիմակացն՝ կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն 

կողմն ապրեցուցանել:  (162 / 1) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն, ոյք հաշեալք ահաբեկութեամբ գտանին ի մէջ 

կիսամահ տագնապի:  (193 / 18) 

  

ՏԱԳՆԱՊԵՄ  - 1 

եւ ստուերք մահու ժամանեցին ինձ, տագնապեն զիս երկունք աղիտից, եւ 

սուգ անմխիթար ընկղմեաց զիս ի կորստեան վայր:  (246 / 21) 
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ՏԱԺԱՆԵԼԻ    - 7 

  Եւ որչափ զանազան տաժանելի հանդիպմունք հանդերձեալ կան առաջի 

նոցա, այնքան եւ իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք  (116 / 21) 

ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի նաւարկութեանն գործս, 

(147 / 6) 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 

բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն 

առ իս դարձ, եւ հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 25) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական (241 / 7) 

  Վասն զի մին՝ զպանծալին եւ զառլցեալն հեշտակեցութեամբք ունելով 

բարեբախտութիւն, ամենայնիւ անմասն ի տաժանելի եւ անղիտաբերն լինել 

ըստգտանելի դժնդակութենէն:  (135 / 13) 

  Սնանի եւ երկասէր արօրաձիգս անպաճոյճ եւ դիւրագիւտ կերակրանօք՝ 

շատանալով ինքնաբեր երկրի բանջարօք եւ անկազմ բուսոցն 

պատրաստութեամբ, ազատ ի տաժանելի աշխատութեանց զհոգացողն ինքեան 

պահելով:  (175 / 3) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն 

հեռանալով, զտաժանելի ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն 

ստրկութիւնս:  (46 / 11) 

  

ՏԱԺԱՆԵՄ     - 2 

  եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն  (143 / 14) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն (143 / 21) 

  

ՏԱԺԱՆԻՄ     - 1 
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  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 18) 

  

ՏԱԺԱՆՈՒՄՆ - 5 

  Եւ սակայն զայսչափ շահաւետութիւնս ոչ սաստիկ ծախովք ընչից 

մատուցանէ զօրէն այլոց իրաց, եւ ոչ դժուարին տաժանմամբք երկոց մարմնոց 

երկայն ժամանակաց (237 / 6) 

  Յաղագս որոյ եւ ո՞ ոչ գիտէ զայս, թէ ամենայն մարդկային իրք երկուց 

այսոցիկ կարօտանան պիտոյից ի կատարումն իւրեանց՝ ծախից ընչից 

եւ տաժանման մարմնոյ, (232 / 27) 

  որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց 

բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 30) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 31) 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ աստուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  

ՏԱԺԱՆՈՂ     - 1 

եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ 

իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն 

ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի  (142 / 24) 

                  

ՏԱԺԱՆՈՒԹԻՒՆ        - 1 

միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական ախտիւք պաշարեալ 

(134 / 8) 
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ՏԱԼ     - 20 

  զբազմապատիկսն ի վերայ առնէ տալ զաղիտիցն սաստկագոյն 

թշուառութիւնս, (32 / 25) 

  եւ զերիցութեանն նմա տալ իմաստասիրութեանն գովանաց 

մրցանակ:  (33 / 17) 

  որ նմա ի ներքնոցն միանգամայն եւ յարտաքնոցն զանբարգաւաճագոյնսն ի 

վերայ հանապազ հանդերձ պատկառանօք այլ եւ տալ շառագունանս:  (68 / 5) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից զարմնոյն տեսանէին 

գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ, զօրաւորագոյն 

կարշնեղութեամբ՝ առ ի յընդդիմամարտիցն տալ պատերազմ (81 / 11) 

  որ կատաղեալ զօրանայր ի ժամանակին ի վերայ հեբրայեցւոցն, երբեմն 

աներեւութաբար՝ հեղձուցիկսն տալ առնել զմանկունսն, եւ երբեմն յայտնապէս 

ի միջոյ ի բաց բառնալ:  (97 / 30) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր. եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն 

պիտի խոյս տալ, աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք 

մնալով:  (116 / 16) 

  լի արժանաւորապէս նմա արասցուք 

զաշխարհագովութեանցն տալ մրցանակս  (123 / 30) 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

բայց ի գլխովին եւ առ նոյն իսկ արարչին անազդակեալ յանդգնէր ի վեր 

զհպարտութեանն արձակել զձայն եւ յայտնէր զիւրմէ կարծիս տալ հնդրի 

խրախուսանօք:  (192 / 1) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան (209 / 2) 

եւ այնչափ երկիւղիւ շառագունեալ՝ մինչ զի եւ ոչ սուղ ինչ յարմարագոյն 

զբաց տալն արարեալ կարգ:  (91 / 10) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ 

զօգնականւթիւն տալոյ յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ  (164 / 29) 
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  Զսոյն եւ մեծն ի մարգարէս ի խորանաշինութեանն 

առնէր, հրաման տալով ումեմն՝ զոսկին գործել եւ զարծաթ եւ կամ 

զպատուական ականցն բազմութիւն (55 / 6) 

զի խոյս տալով յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ 

յանօգուտ աշխարհական ինչ զբօսանաց  (55 / 24) 

  

Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք, որ առ ժամանակ 

մի խոյս տալով, յաղագս այնորիկ զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան 

նորին. եւ նա պարապելով առանձինն զօրութեանցն հրահանգեսցի հմտութիւն, 

որպէս պարտ եւ պատշաճն էր լինել յառաջիկայսն:  (100 / 27) 

բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 30) 

  վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից 

օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (148 / 34) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս 

ճանապարհի տեղի տալով, (199 / 33) 

  եւ կարծիս տալով թուէր, եթէ զընդդէմ համբարձեալսն ապստամբացն 

անհնազանդութիւն վանեալս առաջի եւ զնոցունց զկեանս եւ զժառանգութիւնս ի 

բռին ունելով պարծէին յոխորտացեալք  (202 / 31) 

  եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն 

ձեռն տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս  (206 / 34) 

  

ՏԱԾ   - 1 

  ոյց խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի (143 / 23) 
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ՏԱԾԵԼ           - 1 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով երկիր, եւ 

անտած խնամով զերեզն դերեւացուցանիցէ անդաստան:  (37 / 25) 

  

ՏԱԾԵԼԻ        - 1 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն 

խանդաղտանօք ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 23) 

  

ՏԱԾԵՄ/ԻՄ/   - 1 

   յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 15) 

  Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 33) 

  

ՏԱԾՈՂ          - 2 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս 

(131 / 22) 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին  (143 / 17) 

  

ՏԱԾՈՒՄՆ      -3 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, եթէ ի 

բանականաց եւ կամ յանասուն կենդանեաց, եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս 

հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք, այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ 

զարգացեալքն յոմանց ըստ զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն 

վրիպակութեամբ, ոչ բարեբաստութեան ինչ, որքան թէ ծիւրականն հարեալ 

դժնդակութեամբ ընձեռէ կորստեան:  (136 / 24) 
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  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի 
տածումն օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 24) 

  այլ զի դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս (104 / 34) 

  

ՏԱԿԱԿՈՏՈՐ - 1 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ, զի 

առ երկուց կողմանց պէտս կամակարս ի վար արկանիցէք՝ զանբժշկելի չարացն 

զարմատս կենացն տակակոտորս առնելով եւ զհասարակիս աւելորդ 

յարձակմունս յապաւելով:  (75 / 19) 

  

ՏԱԿԱԿՈՏՈՐ ԱՌՆԵԼ  - 1 

  

ՏԱԿԱՌԱՊԵՏԵՄ      - 1 

  Այլ մանաւանդ եւ հոսանք ականակիտն աղբերաց 

անյաչաղ տակառապետէին ինձ, եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի 

ձեռն յարազուարճն փառաւորութեան, (244 / 13) 

  

ՏԱԿԱՒԻՆ       - 2 

  ապա որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ (89 / 14) 

  Ո՞ւր իմ հոգեղինացն զուգապատիւ բնակութիւն, յորժամ հրաշակերտ 

դրախտաճուն անմահաճաշակ պտղոցն դատողաբար մտաց ընտրողութեամբ 

զատուցանէի վայելչապէս, ուստի տակաւին հրապուրիչ անջրպետն զիս 

արտակայ:  (242 / 7) 

  

ՏԱՂ    - 2 
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  Բայց այժմ զյոքնագոյն նորա ասացեալ 

դիւցազնական տաղիւք խրատաբանութիւնս, կարի երկայնագոյն եւ կամ եթէ 

անկար իսկ զբովանդակն է ճառել բանիւս:  (51 / 19) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 13) 

  

ՏԱՂՏԿԱԼԻ   - 3 

  զի յետ բազում ինչ անցեալ ի վերայ ամառնային ժամանակի՝ սա ապա 

ուրեմն զօրէն ծանրաշարժ տաղտկալի ուրուք բնութեան վիժածս եւ անցս 

արտայայտել բոյսս (138 / 15) 

որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս անգործութեան 

յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

Այլ ամուսնութիւն, ասէ, ի տաղտկալեացն գոլ, վասն զի չարալլուկ կարեօք 

հոգոց պատանդեալ է մանկանցն եւ կենակիցն ամուսնի, եւ բազում եւ այլոցն 

հարկաւոր պիտոյիցն՝ առ ի հաշել զըմբռնեալսն:  (227 / 25) 

  

ՏԱՂՏԿԱՆՔ   - 2 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան 

զվերջինն տաղտկանս խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ 

ընդ քաղցր երկասիրութեանն վաստակս (228 / 7) 

որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք գործ 

քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք հրաժարեալ 

առաջիկայիւս:  (163 / 2) 

  

ՏԱՂՏԿՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  Իսկ ոյք անվարժութեամբն դերեւանան, եւ անարի 

խենէշ տաղտկութեամբք զգածեալք լինին յամենայն վայելչական իրաց մերկք եւ 

կողոպուտք լինելով՝ զվերջին թշուառութեանցն ամբարեն կորուստ:  (58 / 21) 
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  Եւ ի վերայ այսչափ ստգտանաց, զոր մի զվատացելոյս եւ 

զանարի տաղտկութեանցն ասացից խենեշութիւն երկրորդելով ըստ 

յառաջասացն ձայնին  (127 / 15) 

  

ՏԱՂՏՈՒԿ      - 2 

  , եւ ամենայն անարի տաղտուկ կապեալ վատութեամբ  (32 / 22) 

. վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 24) 

  

ՏԱՃԱՐ           - 13 

  Զնոյն եւ ամենիմաստ թագաւոր Սողոմոն առնէր. քանզի զհայրենի 

զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն առեալ, որով եւ նովիմբ 

հռչակելի անճառելւոյն Աստուծոյ անուանն շինէր տաճար  (46 / 29) 

   եւ անբիծ բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 10) 

  Որպէս եւ ամառնայինս ժամանակ, յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն 

պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք յաստուածայինս մատչին տաճար հանդերձ 

բազմաժողովրդականն խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19)   

Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց … 

վեհավայր տաճարաց ըղձակերտ շինութիւն եւ վեհիցն արժանաւոր 

բարեբանութիւն պաշտամանց եւ այլ եւս սոցուն հոմասեր 

բարեդիպութիւնք  (72 / 24) 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ 

անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս կացուցանել 

հաւասար:  (108 / 1) 
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  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ 

այլուր ըստ մեծանուն ճոխութեան տնկոյս (183 / 7) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր (186 / 22;  186 / 23) 

  թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ արժան ի տէրունեանն է 

մտանել տաճարս:  (41 / 16) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք (117 / 14) 

  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք (231 / 1) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 28) 
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  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

որք վասն չքաւորութեան աղցաւորացն ի վսեր եկեալ ետուն զանձինս 

յայսպիսի թշուառութիւն:  (151 / 17) 

   իսկ միւսումն յոլովագոյն մարտացուն ձեռաց զպարտութեանցն եւ եթ 

առնէ տայ զհերքութիւնս:  (56 / 32) 

  Որ իւրով եզական շահաւորագոյն խրատուս 

զբոլորեցունն տայ գիտել զյաւետախաղաց իւրաքանչիւրն արգասիս եթէ 

«վարժումն ամենայն ինչ»:  (58 / 4) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ, առ ի խոյս դարձեալ 

յերկաքանչիւրոց տայ կողմանց (120 / 34) 

  Եւ զի այս այսպէս է, ապա ի դէպ է այսուհետեւ, որում համանգամայն 

եւ տայ իսկ որգովն աջողութեամբ իմն եւ ժամն ի ձեռն  (191 / 17) 
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  Այլ թէ զիա՞րդ ի միջոյն եւ այսր լեռնօրէն յորձանօքս բարձրացեալ կուտակէ 

զանհատ ջուրց պարաբերութիւն եւ համայն իբրեւ կարծիս տայ անարգել 

բռնութեամբ յընկղմումն վրիպակ յարձակել ի յաշխարհայս (199 / 20) 

  հրաման տային զպարիսպն ի միջոյ ի բաց բառնալ եւ զպատուարս, եւ 

ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 27) 

  եւ ի հետ մտեալ կարծիս տային նմանապէս (207 / 7) 

  սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր դարանիցն 

եւ կարծիս տային բոլորեցուն միանգամայն զանհասութեան ընթացիցն:  (215 / 1) 

այլ զի յամենուստ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն երթեալ տային:  (215 / 26) 

  մինչ զի որպէս թէ կարծիս իսկ տային ըստ իւրաքանչիւր գծեալ 

կերպարանաց եւ զկենդանական արդեօք շնչոցն ունելով արձակել 

բարբառս:  (220 / 10) 

եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր  (63 / 22) 

  հմուտ պատերազմիկ իրաց վկայեալ զինքենէ տայր կարծիս բոլորից  (81 / 6) 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի 

թշնամեացն տայր գիտել տեղեկութեամբ (81 / 19) 

  Նախ՝ կանխագէտն ասեմ շնորհիւ, որոց հրաման առեալ ընդ վաստակոյն ի 

հակառակամարտիցն պահանջել վարձ, իբրեւ ճշմարիտ իմն վարելով 

դատողութեամբ կշռապէս զխնդիրն տայր առնել առ գործոյն հաշուելով 

զուգահաւասար վարկիւ պատճառանօք զանօթս ոսկւոյն առնուլ եւ 

զարծաթոյ:  (101 / 5) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 11) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի եբրէական 

գնդին  (191 / 27) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 3) 

  ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն (207 / 12) 
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  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն, այլ որպէս զուգընթաց լինելով միշտ անվնաս 

ամենագեղեցիկն պահեալ նախախնամէր ոռոգանելով վայր:  (218 / 10) 

  որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի 

յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան, ձեր արդարակորով իրաւունքդ 

ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել գնալ  (73 / 18) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու, 

նորագործք ընդ նորաստեղծիւս ողբանուէր աշխարանօք տուք սատարութիւն 

իմոյս թշուառացելում անձինս:  (240 / 1) 

այլ եւ հանդգնեալ առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ 

ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ հակառակութեամբ (48 / 4) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 

  նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, թէ նախ քան այլոց գովելեացն, 

սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

   այնպէս հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ 

սմա տացուք զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական 

բանիւ:  (119 / 6) 

  եւ զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի 

ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 16) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ կարի օգտակար. եւ ձեզ 

ի բարձրելոյն վասն այդորիկ տուաւ հարստութիւնդ (78 / 31) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ բերաւ յօգուտ աշխարհի, եւ ոչ 

ի բարի ինչ իրս բնաւորեալ ունի զպէտս իւր, այլ ի չարահնարէ 

գտեալ՝ տուաւ պարգեւ չարաց եւ ի չար իրաց մատչի 

սպասաւորութիւն:  (142 / 30) 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ, որ արդարեւ կենդանաբեր պտղաբերութեամբն 

ընձեռէր զինքն ինձ ի վայելումն առաւելուլ բարի ի բարիս:  (186 / 33) 
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ՏԱՅՐ ԳԻՏԵԼ  - տե՛ս ՏԱՄ գլխաբառի տակ 

  

ՏԱՅՐ ԿԱՐԾԻՍ - տե՛ս ՏԱՄ գլխաբառի տակ 

 

ՏԱՆԵԼ           - 29 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս երանութեամբ զքաջավայելուչ 

պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն  (35 / 23) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ, ոչ միայն թէ 

զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ դժուարակիր 

տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  եւ զիւրաքանչիւր ասացեալ ախորժակսն անձանձրոյթ մտօք ի վար եւ 

զկելոյն արկանել՝ համագամայն եւ զբարի կելոյն 

անդուստ տանել վայելչականութիւն:  (54 / 32) 

  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն 

լիցի տանել զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 4) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 13) 

  Իսկ այս պակասամիտ շնացող, որ գեր ի վերոյ ունի զամբաստանութեանս 

բան, զիա՞րդ վրիպեսցէ տանել զարժանի գործոցն հատուցումն:  (73 / 21) 

  տանել զարդարադատութեան մրցանակ յիրաւազարդս կաճառէ:  (79 / 14) 

  յաւարի գերութեան զյոլով ստացուածոցն վարել անդր ասպատակողացն եւ 

ի բերան անողորմ զբնակիչս արկանել սրոյ եւ ի գերութեան զապրեալսն 

բուռն տանել հինահարութեամբ (81 / 25) 

որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն  (85 / 4) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ 

զյառաջարկեալսն տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր 

հանդես:  (99 / 33) 

  Մանաւանդ զի այժմ առաջիկայս իսկ պահանջէ զիւրեւ 

զբանն տանել յաղագս կատարելապէս պանծանաց եւ բազմադիմի 
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նահատակութեամբ զխաղաղութեանցն որսալ գիւտ, զպատերազմականէս 

ասեմ իրէ:  (114 / 10) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար 

զգայութեանցն տանել տարազարդութիւն  (124 / 22) 

եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ 

ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր 

ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 17) 

  Այսպէս եւ միւսոյս երկուք այսոքիւք կատարեալ հրահանգիւք՝ 

դաստիարակեալ կրթելով տանել զխարազն չգեստոցն խոշորութիւն եւ 

զհարկաւոր կերակրանացն պէտս չափաւորաւն սահմանել 

ժառանգութիւն:  (155 / 20) 

  որով եւ պատուեցաւ քահանայական 

բարեբանութեամբն տանել զարժանաւորն իւր վստահանալի 

յաղթանակ:  (157 / 14) 

  Ահա ո՞ ոք ոչ զգեր ի վերոյսն առնմանողք ի գովելիս իբրու 

յառաջազանցութեամբ սոցա տացէ տանել վեհապէս զմեծ եւ զերիցագոյն 

գովաբանութեանն զհատուցումն:  (173 / 19) 

  Սոյնպէս եւ զուգակցիս տանել զյանձանաձանս աճեցմանն միայն շուրջ 

զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելովն եւ այնպէս անկարօտ ի վտակացն 

ոռոգմանէ դարմանեալ սնանի:  (179 / 31) 

  եւ յայտ յորում ըմբռնեցայս տանել գրով ամբաստանութիւն 

անըստգտանելեացն:  (194 / 10) 

  կամ հերքող լինելով՝ զաշխարհագովութեանցն տանել մրցանակ (209 / 7) 

  այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 18) 

  եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս (210 / 29) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 

քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս, որ յայսր անդր 

անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն եւ իսկոյն ի 

սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով յայնժամ 

զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ 

զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 26;  220 / 30) 
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  Յաղագս զայն ի գլուխ տանելոյ առաջարկեալ դրժանօք խորհուրդ 

նենգութեան, (81 / 28) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 27) 

  այլ ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ 

մանունց տանելով սկսեալ մեղանաց:  (92 / 30) 

   զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ 

տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ 

զսպառազինութիւնն զինուորին զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ 

կարողացեալ:  (176 / 5) 

  Դարձեալ դատողականս խիղճ հոսեալ անընդհատ յերկարութեամբ 

յորդաբուխ արտօսր եւ զգորովյլիր ողբովք 

զկականումն տանելով զթշուառական պատահումն մեղաց:  (195 / 20) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 1) 

  

ՏԱՆԻՄ           - 57 

  եւ այլք զձեռանէ ձգեալ զբազմութիւն շանցն գնացեալ տանէին  (214 / 10) 

  տանի եւ անդ զյաղթութեանցն աշխարհագովութիւնս (47 / 34) 

  Եւ ի սոցանէ դարձեալ որ զմեծ յաղթանակ գովութեանցն 

երթեալ տանի, Եւրիպիդէս ճանաչի ողբերգակ:  (56 / 5) 

  կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով ընդարձակաձեռն 

նուէրս, յորմէ առաւել պատարուն եւ լի զնախախնամութեանցն 

առեալ տանի շնորհ:  (85 / 30) 

  Եւ որոց ի հաշտութիւն զբոլորեցունն ածէ արարիչ, ի նոցունց եւ 

զբարեբանութեանցն առեալ տանի հանապազ գովութիւն անմոռաց զհետ 

կատարման իւրոյ:  (123 / 17) 

  բայց յաղագս գունոցն զանազանութեան եւ յոյժ հրաշափառ գեղեցկաթոյրն 

երեւելոյ պաճուճանօք յաւէտ գերազանցեալ աղաւնիս երթեալ տանի զմեծագոյն 

յարգանացն երիցութիւն:  (123 / 26) 



4097 
 

  եւ անցեալ ինքն ըստ ինքեան զգերակայ 

անիրաւութեանն տանի մրցանակս:  (134 / 28) 

  Բայց ըստ անսխալ գիտելի է այսպէս, զի թէ չափաւորն այնր աղագաւ, որ 

ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել 

պէտս, տանի ապաքեն առանձանաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս, ո՞րչափ 

եւս առաւել կալցի առ այս անհեդեդն սովորութիւն:  (137 / 21) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  Վասն որոյ զօրէն անբաժ բարւոյ անխառն գովութեան տանի զպարսաւանս՝ 

գերազանցեալ զամենայնի (147 / 28) 

  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, յաւետագոյն իմն 

պատուով անցեալ վայեչանայ հանապազ ի կենցաղումս, այլ եւ իշխանք 

յաջողեալք նոքիմբք, անառիկ ամրութեամբ կամակարաբար 

զիշխանութեանցն տանին վարկ:  (34 / 21) 

  եւ միանգամայն ապագովանաց դսրովանս գրեթէ 

յամենայնցն տանին մարդկանէ:  (37 / 21) 

  Այլ հոգ զուգահաւասար տանելով երկաքանչիւրոցն, ընդ նմին 

հաւասարապէս եւ զվայելելոյն տանին բարութիւն:  (37 / 28) 

  այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն(45 / 28) 

  Եւ միանգամայն իսկ անվայելուչք եւ վատափառք որք զվերջին մանաւանդ 

կենցաղոյս զգածեալ տանին թշուառութիւնս:  (46 / 16) 
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  Վասն զի բոլորեքեան գոգցես որպէս ի յաւէտախաղաց իմն աղբերէ, ի 

սորայն կրթելով գիտութիւն երթեալ համարձակ զիւրաքանչիւր 

լնելով տանին կարօտութիւնս իմաստիցն:  (51 / 10) 

  միշտ զաշխարհագովութեանցն տանին մրցանակս:  (58 / 30) 

  որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ զանկշիռ 

անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 21) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 30) 

   զոր տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 22) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին ըստ օրինացն 

բնութեան. (151 / 27) 

  եւ հեշտաւ տանին զբնակելն ան (229 / 20) 

  որով զկենացն եւ զբարի կենացն անցեալ տանին շահս:  (229 / 31) 

  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

եւ անցեալ տանին զյաղթութեանն կենցաղօգտութիւնս:  (231 / 28) 

  տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին հակառակն տարակոյս 

կորստեան  (236 / 8) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (237 / 1) 

  ոչ միայն զյաղթութեանն չտանի մրցանակ, այլ եւ վանեալ եւս ի թշնամեացն, 

վաղվաղակի պարտութեամբ չարաւ ի կենցաղոյս վճարի:  (35 / 6) 

  Ապա յիրաւի այնպիսիքն ոչ միայն թէ 

զարժանաւորն չտանիցին յաշակերտելոցն զպատիւն, այլ բազում անգամ եւ 

թշնամանաց եւս արժանաւորք ի նոցունց լինին բերանոց (37 / 18) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել  (143 / 6) 

  Իսկ արդ որ այսքան առասպելական ստաբանութեանցս գտաւ գլուխ եւ 

միշտ յամենայն չարեացս սկզբանցն աւարտեալ՝ զմեծագոյն 

բամբասանաց տարաւ վարկ (62 / 28) 
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  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 11) 

  այլ տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն 

վրիժուց:  (77 / 11) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 17) 

  եւ ոչ այլ ոք յերկուցն տարաւ ճոխութիւն:  (113 / 10) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս (113 / 12) 

  որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ (146 / 17) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ զյաղթութեանն քաջապէս 

անուն:  (202 / 5) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց, (233 / 2) 

  զի անդէն եւ անդ իսկ վտանգեալ սաստիկ անժուժկալութեամբ ի մարտին 

զանհնարին պարտութեանցն տարցի աղէտըս  (48 / 6) 

  Իսկ միւսն յորժամ ընդ դժնեայ եւ բաւական ճարտասանացն յարադրեալ 

զինքն ձկտեցուսցէ, շառագունանաց միանգամայն եւ վերջին ձաղանաց 

երթեալ տարցի մրցանակ:  (48 / 19) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ որպէս պատահէ բժշկաց, ակամայ անգիտութեամբ 

գործեաց մահ, թէ տարցի զներումն (77 / 18) 

  Եւ մի սմա ըստ ձեւոյդ, այլ ըստ գործոյն բերէք ի վերայ զվճիռ դատաստանի, 

զի մի արգահատելով զողորմածացն անկս, այլ անողորմութեամբն 

զիւրն տարցի վճիռ:  (78 / 16) 

  զի երթեալ անբաղայ զիւր ինքեան մահու տարցի վճիռ:  (83 / 19) 

այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ երկբայութեան զանջինջ 

պարսաւանացն տարցի մրցանակ (125 / 7) 
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  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն, զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, 

որպէս ասացի անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի յաղթանակ 

օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  Առաջին ի կարեւորացն եւ մանաւանդ հիմն կենցաղօգուտ պիտոյիցն 

մարդկան ամուսնութեանն բոլորովին մեծարգի ախորժակ թուի, 

թէ տարցի զարժանաւորն իւր պատիւ գովութեան ի հասարակաց երկրէ 

ածանցելոց կենդանեաց, յոմանց բանիւ եւ ի կիսոց լռութեամբ:  (222 / 11) 

որ ի նոցանէ առանց յառաձախորհրդի դիտաւորութեան եւ բնաւ իսկ առանց 

բազմաջան տաժանմանց տարցի զբովանդակութիւն:  (227 / 31) 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 26) 

յաղագս այս զմեծագոյն բարգաւաճանացն յիրաւի 

երթեալ տարցին մրցանակս ի գլուխ:  (118 / 28) 

  այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 

երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 3) 

  Զի՞նչ ասես, զլուծիչ կապանաւոր թախծանաց եւ զառաւել սփոփանս 

հրճուանաց ասելով՝ այժմ երթեալ տարցիս արդէն իսկ ի յայտնութենէ բանիս 

զյանդիմանութիւնս:  (225 / 26) 

  միանգամայն երթեալ տարցիս աստուստ վաղվաղակի զշամբուշ 

յիմարութեանն մրցանակս (231 / 19) 

  վասն զի մի գուցէ անխորհրդաբար զայդ ասելով՝ զերկուց այսոցիկ 

չարահամբաւ եւ վատթարագոյն իրաց անցեալ տարցիս պախարականս՝ 

զագահութեան ըռիշտ բարուց եւ զանարի տաղտուկ վատութեանն եւս 

կարծիս:  (232 / 23) 

  

ՏԱՆԻՔ           - 1 

  Եւ զայն ոչ աներեւութաբար ըստ բազում գիջացելոցն սովորութեան 

զանվայելուչն կատարել աղունս առակելով զծնողսն, այլ ի 

վերայ տանեաց յանդիման ամենայն Իսրայէլի, յորմէ եւ բարբարոսականն 
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անգամ սոսկացեալ խուսափեն անձինք, յորժամ զայսպիսիս լուիցեն անարժան 

լուրս:  (128 / 6) 

  

ՏԱՆՋԱՆՔ      - 11 

  զի զարհուրեալ համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ 

զկենացն զեղուսցեն պտուղ:  (79 / 1) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ 

զանազան տանջանաց ցուցանել հանգամանս (93 / 24) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ 

վերակացուս իրերաց կացուցանէ եւ յանդիմանական պատկառանօք ամօթոյ 

միմեանց եւ կշտամբութեամբ ահի տանջանաց դատաւորաց ատենիւ ի բաց 

առնի  (232 / 33) 

  զի ամենայն արք եւ կանայք խրատեալք ահիւ տանջանացն սորա՝ միտս 

ստասցին,  (75 / 8) 

  եւ նմին պատրաստեալ առաջիկայ եւս իցիւ լինել ժառանգաւոր 

գահերիցութեամբ վերջինս աստիճանի անսպառ տանջանացն:  (188 / 3) 

  ոչ միայն թէ զյաղութեանցն աշխարհագովութիւնսն տանել ոչ կարէ, այլ եւ 

դժուարակիր տանջանօք զմահուն ժառանգեսցէ:  (48 / 15) 

  նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ ընդ դժնդակագոյն 

արկանել տանջանօք:  (62 / 6) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան, 

զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս չարաչար տանջանօք բառնալ ի 

միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ 

բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 31) 

  որում բազում երկիւղք հանդերձեալ էին զպատկառանացն ածել 

յապահովանս եւ ոչ եթէ զթշուառահասոյցն անձամբ անձին 

յօրինել տանջանօք լի սատակումն (69 / 17) 

  Բայց եւ ո՞ւմ այլ ումեք իրաւացի նորագիւտ ինչ տանջանօք առաւել գեր դմա 

զանվարկ դառն պատուհասին չափել հատուցումն եւ ի վերայ կատարած 

զմահուն հատանել դատ (84 / 4) 



4102 
 

  Եւ յետ այսորիկ առ յոյժ վայրենամիտ բարուցն, բազում հանճարեղից եւ 

հմտագունիցն ձեռնարկելով պիտանանայ վարժողացն առ ի զյոքնապատիկն 

վերաբերելով հանդէս աշխատասիրութեան հանդերձ 

անյագաբար տանջանօք, (131 / 30) 

  

ՏԱՆՋԱՐԱՆ   - 1 

ոյք բազմապատիկ տանջարանացն պակուցմամբ բռնադատեն հաստատել 

(195 / 10) 

  

ՏԱՆՋԵԱԼ      - 1 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն 

ոք տանջեալ գտցէ անձինս (49 / 30) 

  

ՏԱՆՋԵԼ         - 1 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր (100 / 34) 

  

ՏԱՆՋԵՄ        - 1 

  Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, 

զմանկածուն տանջեաց՝ ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  

ՏԱՆՏԱԼՈՍ    - 1 

  Եւ մանաւանդ եւս որ զՆէովբայս՝ ամենեւին անհաւատալի զրուցեալ պատմէ 

ճառ, ասելն զնէ՝ կին Տանտալեայ եւ յոյժ սիրելի Լետովայ դիւի մօրն Ապողոնի եւ 

զսոյն լեալ համբաւէ թաթաւուչ համբակօք (61 / 6) 
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ՏԱՊԱԼԵԼ      - 1 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն (99 / 28) 

  

ՏԱՊԱԼԵՄ     - 1 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս 

յընդդէմսն տապալէ  (150 / 8) 

  

ՏԱՊԱԼՈՒՄՆ - 1 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան…եւ զբարձրաբերձ 

շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց…  (52 / 17) 

  

ՏԱՊԱԽԱՌՆ - 2 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս, (142 / 20) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 14) 

  

ՏԱՊԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ 

ջերմայեղց տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս 

ամբարել մեծութիւն:  (165 / 30) 

  

ՏԱՊԱՅԵՂՑ  - 1 
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  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս…այլ զբարեխառնն եւ 

զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին միջասահմանն:  (104 / 7) 

  

ՏԱՊԱՆ          - 2 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի 
տապանի, նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն 

ըստ ընթացից օդոյն (149 / 1) 

  Այլ՝ առ խուռն պեղելով՝ այսր եւ անդր կացուցեալ լինէր հողակոյտ բլուրս, 

մինչ զի ի վերնայարկն ջանացեալ՝ ի տապանին մերձենայր ի 

կափարիչն:  (91 / 12) 

  

ՏԱՊԱՆԱԿ     - 2 

որում արուեստիւ տապանակ գործեալ դնէին ի ներքս ընկենլով ի 

խաղին:  (98 / 3) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ եւ անդրէն զիմն 

արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի 

կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն  (198 / 20) 

  

ՏԱՊԱՍՏ       - 1 

  որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին, եւ կիսոցն զհետ 

մտեալ զճանապարհայն մաշէին վանել սրով (213 / 2) 

  

ՏԱՊԱՍՏ ԱՐԿԵԱԼ –տե՛ս ՏԱՊԱՍՏ 

  

ՏԱՊԱՐ          - 1 

տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր  (91 / 14) 
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ՏԱՌ    - 6 

  Արդ դասեսցես տառ յառաջաբանական մտածութեանցն յընդդիմակէն նախ 

առաջին գլուխ:  (71 / 11) 

  Զձեզ աղաչեմ, տառդ երկնի եւ երկրի եւ զօրութիւն աւազակապ ծովու 

(239 / 22) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 10) 

  Եւ զայս ո՞ ոչ գիտէ, թէ զերկուս անջատեալ ազգ մարդկան լայնատարած 

միջնակայութեամբ նայ տառիդ ոչ այլ ոք, բայց սա զօրէն միջնորդի ի 

միաբանութիւն յարմարական սիրոյ ածիցէ (237 / 28) 

  Այլ նա թէպէտ եւ այսպէս ունի զբնութեանն պատահմունս իրս, սակայն 

աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս զանազան 

մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ ամենեցուն եւ 

զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս դիւրագոյնս կազմէ 

հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 26) 

  իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ գրաւորականն 

հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն  (114 / 15) 

  

ՏԱՌԱՊԵԼ     - 1 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

  

ՏԱՌԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ           - 1 

եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ ամենազան 

աղիտիւք տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 16) 

  

ՏԱՍԱՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - 1 
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  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 16) 

  

ՏԱՍՆՀԱՐՈՒԱԾ        - 1 

եւ յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր   (100 / 33) 

  

ՏԱՍՆՊԱՏԳԱՄԵԱՆ - 1 

  ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 

  

ՏԱՏԱՆԵԱԼ    - 1 

որ միանգամ զկենցաղս ըստ ոչ բնութեան տատանեալ շարժեաց,  (79 / 19) 

  

ՏԱՏԱՆԵՄ     - 1 

  եւ ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ  (148 / 11) 

  

ՏԱՏԱՆԻՄ     - 1 

այլ ի հիւանդութեանն անտած եւ անխնամ անկեալ տատանին,  (151 / 25) 

  

ՏԱՏԱՍԿ        - 1 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ 

եւ տատասկի բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող 

զլուծումն հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս  (187 / 27) 
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ՏԱՏՐԱԿ        - 2 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 

  որք ճշմարտապէս դատողութեամբ պարկեշտագոյն 

յողջախոհութեան զտատրակաց գոլ ասացին երամս (42 / 26) 

  

ՏԱՐ    - 1 

  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր, (73 / 9) 

  

ՏԱՐԱԳԻՐ      - 3 

  Որք զրկեալք ի հայրենեան ժառանգութենէն լինին տարագիր, (39 / 30) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց նախահարցն օտար 

այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ եւ յառաքինութենէ, 

եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք եւ թշուառական ի 

կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 25) 

  զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր ի 

հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 7) 

  

ՏԱՐԱԳՐԻՄ   - 1 

  Աւա՜ղ եւ նախահասակ զուգակցին, յորմէ ես նախաշխարհօք 

յաստուածաշնորհ տարագրեցայ ժառանգութենէ:  (242 / 13) 

  

ՏԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 3) 
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ՏԱՐԱԶԱՐԴ   - 2 

  Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ 

բարուք, տարազարդ հարուածովք զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն 

վանդումն (80 / 29) 

  Եւ մանաւանդ զճշմարիտն ասել, թէ բովանդակ իսկ աշխարհիս բարեկարգ 

յարմարութիւն շարժեալ վեր ի վայր՝ ըստ ոչ բնութեան անցեալ ի 
տարազարդ առաւել դասեալ լինէր յեղանակումն:  (94 / 7) 

  

ՏԱՐԱԶԱՐԴՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի հակառակն փութայ 

այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն  (85 / 34) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն եւ կամ անյարմար զգայութեանցն 

տանել տարազարդութիւն   (124 / 22) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն 

տեսցուք տարազարդութիւն, (132 / 9) 

  

ՏԱՐԱԺԱՄ     - 3 

  զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց 

վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, 

հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի 

ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս (83 / 33) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 23) 

  Որ զի ընդ երկրագործութեան լծակցի երբեմն եւ չարաչար վտանգ 

անբերութեանն, նոյնօրինակ եւ ընդ զինուորութեանն՝ պարտութիւնք եւ 

մահք տարաժամք  (226 / 17) 

  

ՏԱՐԱԾ          - 1 
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  ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 

  

ՏԱՐԱԾԱՆԵՄ            - 1 

յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ ես 

քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 9) 

  

ՏԱՐԱԾԵԱԼ   - 3 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 29) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, (142 / 18) 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս (144 / 4) 

  

ՏԱՐԱԾԵՄ     - 1 

  Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց, տարածեցի ի վերայ իմ մութ 

անհնարին հանդերձ ողորմագին արկածիւք (244 / 19) 

  

ՏԱՐԱԾԻՄ     - 3 

  զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի 

չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 8) 

  Յաղագս որոյ յիրաւի ապա ընդհանուր սորայս 

հեղեալ տարածեցաւ ստուերացեալ վատափառութիւն (128 / 22) 

որ դեռեւս տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 16) 

Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ (164 / 32) 

  

ՏԱՐԱԾՈՒՄՆ - 2 
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նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 4) 

յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 20) 

  

ՏԱՐԱԿԱՐԾ   - 1 

  վասն զի յաշխատութենէ տաժանմանցն երկոյ, եւ ի տարակարծ դիմաց 

վնասու, եւ վտանգէ մահու յատուկ աստուածային զօրութիւնքն վիճակեցան 

առանձինն զգեղեցիկն ազատութիւն:  (236 / 4) 

  

ՏԱՐԱԿՈՅՍ   - 10 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի 

անկեալ տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել 

կամաց՝  (94 / 15) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. (147 / 20) 

  սակայն զյետին թշուառութեանցն ամենայն իրօք երթեալ տարցի վարանս ի 

թշնամեացն եւ արտատեղի տարակոյս աղիտիցն:  (229 / 27) 

տանին երբեմն զնորին բարին եւ երբեմն՝ զնորին 

հակառակն տարակոյս կորստեան. (236 / 9) 

  «Այո, ասէ, նաւաստութիւն, թող զայլ ամենայն վտանգս տաժանմանց երկոց, 

եւս չարագոյն զնաւաբեկութեանցն ունի զտարակոյս, որ հանդերձ ամենայն 

ստացուածոց վնասուց եւ յետին թշուառութեան մասն է մահու եւ զկնի 

մահուանն եւ թաղման եւս անգամ չառնէ արժանի զմարմինս 

մարդկան»:  (235 / 32) 

  եւ սա անցեալ մնաց ի մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր 

չտաժանող վշտամբեր յարկածէ շամբիցն կրէ զտարակոյսս (142 / 24) 

  Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդովելով վարան դարձեալ, եւ 

արտատեղի տարակոյսք աղիտից,  (189 / 10) 

  Ով անհնարին եւ արտատեղի տարակոյսք ողորմելի ողբերգութեանս, իբր 

որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 
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սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 21) 

Բայց եւ ոչ վայրապար զայն է գիտելի, զի եւ աստուածայինն բարկութիւնքն 

յաղագս անտես զայսպիսիս առնելոյ դատելի շարժեալք վաղվաղակի յաշխարհ 

հեղանին, հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ 

վտանգ տարակուսի:  (94 / 25) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ, զհամբաւոյն ասի կրեցեալ ի սմին 

աղիտից, ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ իբր անջինջ մատենիւ ընդ 

համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի, որոց հիանալով ահագինն եւ 

գրաւելով տարակուսիւք, եւ անգամ զանունս լսելոյ անըմբերագոյն 

դժուարութեամբ զչարին:  (140 / 6) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ        - 8 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 23) 

  Այլ միայն զի վաղվաղակի յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր 

յիշեցեալ ինձ բարեբախտութիւնքն, զոր արդեան տարակուսանացս բերեմ ի 

սփոփանս՝ այսպիսի բան:  (198 / 2) 

միանգամայն ի համանգամայն ամենայնիւ կողոպուտ մնալով՝ առանձնակ 

զհիքութեանս կրեմ տարակուսանս:  (240 / 9) 

եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի 
տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ չարութեամբն:  (135 / 18) 

  յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ 

բաւական ի տարակուսանս վտանգից սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ 

մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 18) 

  զի անդորրեսցի կապանաւոր նեղութեանն տարակուսանք:  (172 / 23) 

  առ որս անդրանալով յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ խնամողացն 

եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ 

կշտամբեցին տարակուսանօք:  (104 / 31) 
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  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի 

իմս տարակուսանօք անձն:  (239 / 5) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԵԱԼ         - 1 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել, եւ 

զբարսն նորին տարակուսեալ, թէ ունիցին զնա միջերկրեայք, որպէս 

Արիստիդէս արար, եւ Մենանդրոս ի դէմս դից ստեղծանելով 

զյանդիմանութիւնն:  (184 / 14) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԵԼԻ         - 1 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 17) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԵՄ           - 2 

  Որոց թէ ի սկզբանն առառաքինագոյն ուսուցիչն հանդիպեսցի, եւ ոչ սուղ ինչ 

այնուհետեւ աշակերտսն տարակուսեսցի զնոյնս ճշգրտապէս 

զիմաստութեանցն բերել պտուղս բազումս եւ ամենազանս:  (32 / 13) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք  (207 / 18) 

  

ՏԱՐԱԿՈՒՍԻՄ           - 1 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ 

վարանեալ տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 16) 

  

ՏԱՐԱՀԱՃԵԼԻ           - 1 
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  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս, մի գուցէ եւ այս տարահաճելի:  (241 / 20) 

  

ՏԱՐԱՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ           - 1 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս (239 / 20) 

  

ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻԿ       - 3 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ, արդարեւ զօրէն տարաշխարհիկ եւ անյարկ 

հանգստարանի հանդիպելով:  (128 / 12) 

  Իսկ զի՞նչ գեղեցկութեան նորա նմանեաց, որ յոյժ դժոխահեռ աղու եւ դագ 

բանիւք վարէր եւ ինքնահալած ի հայրենեանն լինէր գաւառէ ի 
տարաշխարհիկն անցանել երկիր (125 / 15) 

  Որքան իմն յինքեան զբարեսիրութեանն կարաց բերել նախանձ յօժարական 

կամօք, մինչ զի անդադար երկասիրութեամբ զտարաշխարհիկն առնէր 

ուղեգնացութիւն յԵգիպտոս՝ ամենավայելուչ յաղագս հնարելոյ 

իմաստութեանն:  (40 / 28) 

  

ՏԱՐԱՑՈՅՑ   - 2 

  գոլ տարացոյց առ իրն աննման, որ այս եւ ոչ դոյզն ինչ կալցի 

զյարմարութիւն:  (70 / 2) 

  Եւ զայս խօսելով՝ անդէն եւ անդ պատմէ տարացուցիւ յայտնել նոցա 

զգործոյն հանգամանս (68 / 26) 

  

ՏԱՐԵԱԼ         - 3 

  Յորոց դիւրահեշտալի վայելանօք զպատուոյն տարեալ առցեն շահս  (38 / 5) 
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  միայն հոգ բազում տարեալ աշխատութեամբ արդարեւ կարճառօտութեան 

չափովքն (55 / 24) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ 

գրգանօք տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան(98 / 11) 

  

ՏԱՐԵՒՈՐԱԿԱՆ        - 3 

  Առ այսոքիւք ճանաչել՝ եթէ զիա՞րդ տարեւորական վայելմանցն նշմարեսցին 

բերք. (223 / 27) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, 

եւ տարեւորականաց զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 9) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ կենցաղն օգտակարագոյնսն 

բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ 

են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 21) 

  

ՏԱՐԻ  - 5 

  Եւ սակայն զայս վայելչութիւն վայրաց թէպէտ զուգահաւասար սմա ունին եւ 

այլ ժամանակք տարւոյ, այլ ոչ նմանապէս սորա պատահեն վայելչութիւնք 

սոցա:  (109 / 16) 

  զո՞ ոք յերից ժամանակաց տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք, որ 

զւգահաւասար երեւեսցի բերովք բախտից:  (112 / 23) 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն, զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (170 / 34) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 
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բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ արեգակն քան 

զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան 

հասան, որչափ գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 20) 

  Վասն որոյ ծնողին սորա արեգական, որ զամենայն բարութիւնս 

մատակարարէ յաշխարհ, սովորութիւն կալաւ յամենայն տարւոջ գալ ի միջին 

գօտին երկնի, իբրեւ յարքունական վայր ի գլուխ կենդանաբեր խոյին ծնանել 

զզուգաւորութիւն գարնանային ժամանակին:  (109 / 29) 

  

ՏԱՐՄԱԲԱՐ   - 1 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, յոյժ հեշտութեամբ 

ուրախացուցանելով զլսելիսս, ի տարմաբարն խռնութեամբ շուրջ խմբեցելոց՝ ի 

բազմաւորական թռչնոցն երամոց(217 / 30) 

  

ՏԱՐՏԱՄԱԳՈՅՆ       - 1 

  Իսկ առ տարտամագոյնսն անձանձրոյթ երկասիրական վարեցեալ 

վարդապետութեամբ բերելով դեգերանս, թէպէտ եւ երկայնագոյն ամանակաւ, 

համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան. որ է 

արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 3) 

  

ՏԱՐՐ  - 19 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին 

պակուցանող տարեր (199 / 4) 

  եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց պատուականութեան հասան, որչափ 

գարնանայինն զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս ժամանակս:  (108 / 19) 

  եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ 

առաւելութեամբ տարերացդ վտանգի,  (142 / 26) 

  սակայն վայելչապէս ունի յինքեան զտարերացդ զուգակշիռ 

բարեխառնութեամբ հանդերձ (122 / 26) 
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  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն առաջանայ քան 

զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս երիցդ 

բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 27) 

  միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս չար 

ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ զպայծառ 

արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 20) 

  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 28) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց  (235 / 17) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս. ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ 

անդուստ մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ 

յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 2) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 14) 

  Եւ մանաւանդ ըստ այնմ եւս, զի զերկնի բնութիւն եւ զերկրի, միանգամայն 

զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն խառնումն՝ 

քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 16) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր 

տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 27) 

  ուստի յայտ է եթէ չորրեակ տարերցդ խառնուածոյ պատշաճի 

հմտանալն:  (171 / 15) 

  վիրագիս, եւ դուն ժամ ոչ թողուլ ի ծանրութիւն տարերցս շրջել ի  (79 / 11) 

  նախ՝ սկբզանցն բովանդակ եղելոցս չորրեակ տարերցս խառնուածոցս լինել 

հմուտք, դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ 

զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 11) 

  յորժամ դարձեալ յԵգիպտոսն իջանէր հոգեւոր սպառազինութեամբքն եւ 

աստուածաբար ի ձեռին առեալ չորիւքն վարելով տարերօք կշտամբել եւ 

յանդիմանել զգոռոզն եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն 

զբովանդակն տանջելով քանդէր երկիր  (100 / 32) 
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  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի. նա՝ վասն 

զի արիւնայեղցութեամբն զբոլորն լնլով կենդանիս, ուժեղագոյնս գործէ եւ 

կարշնեղս, թէեւ ինքն ըստ ինքեան անշունչ ստորակայ տարր է, այլ եոեցես 

իբրու յաւէտ բռնութեամբ կորզեալ ձգէ ի դուրս զնա՝ ի գոյութիւնս բուսոցն 

յերեւելիս ածելով:  (166 / 17) 

ի նոյն լոյծ եւ տարած տարր զիջուցեալ խաղաղացուցանէր:  (207 / 24) 

  Եւ ումեմն յայնցանէ, ոյք ի նաւավարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգատբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 24) 

  

ՏԱՐՐԱՑԵԱԼ - 2 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, 

եթէ տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 9) 

  յորում այսքանեօք ուռճացեալ, եւ համօրէն իսկ 

աղծապղծութեամբ տարրացեալ, (83 / 15) 

  եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի 

եւ տարրացելոյ ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ 

անժուժկալի վտանգս:  (140 / 21) 

  

ՏԱՐՓԱՆՔ     - 1 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  

ՏԱՐՓԱՒՈՐ   - 1 

  եւ հրեղէն սրոբէական անաչառ սուր արգելեալ պահէ զտարփաւոր ծառոյն 

կենաց ոչ միայն զարքունեան պողոտայ, այլեւ զգողուղի հետեւանաց 

արահետ:  (241 / 13) 
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ՏԱՐՓԵՄ       - 1 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն 

յիւրումն տարփէր ամուսնի  (63 / 16) 

  

ՏԱՐՕՐԷՆ      - 2 

  որ արժանի արդարեւ աստուածառաքն են բարկութեան՝ յաղագս 

թողլոյ տարօրէն չարութեամբ զպարկեշտ մարդկայինս վարուցն սովորութիւնս 

եւ իջանելով յանասնականն անարգելութիւն:  (42 / 21) 

  եւ պարկեշտացեալ ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի 

մտաբերէր տարօրէն խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով 

յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն կատարելով նուիրական 

պարերգութիւնս:  (66 / 19) 

  

ՏԱՐՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ, ընդ նմին 

շնութեան եւ գողութեան, եւ համանման սոցայցն ասացեալ 

չարեաց տարօրէնութեան:  (92 / 34) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 21) 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս (65 / 20) 

  Եւ եթէ յանկարծ դա հասցէ թողութեան վիճակի, ինձ թուի ոչ միայն ի չար 

ընդ այն հայելով մարդկան եւ աճեցեալ բազմասցին տարօրէնութիւնք, այլ եւ 

աստուածառաքն իսկ ամենեցուն եկեալ հասանէ բարկութիւն:  (83 / 29) 

  

ՏԱՔ    - 1 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս եր կրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս (142 / 20) 
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ՏԱՔՈՒՄՆ      - 1 

  որք յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն եւ յայլ 

ժամանակս հոսմամբ թօնիցն բերմամբ հեղեղեն:  (142 / 16) 

  

ՏԳԵՂՈՒԹԻՒՆ           - 6 

զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ 

ամենայն տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 4) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց 

մասանցն տգեղութեան:  (143 / 34) 

  յոյց ի հետ ապա վնասաբեր իմն ոսոխեալ սղոխք ի չարաշուքն հասեալ 

մերձակայսն կացուցանեն անձինս ի տգեղութեան ձեւի:  (138 / 4) 

այլ թէ եւ սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն, անդէն 

զգձուձ տգեղութեանցն ձեւանայ բնութիւն:  (132 / 12) 

  զի ոչ ի ձմեռնային ժամանակէ հերքեալ իբրու զայլս, եթէ սաղարթաթափ 

լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն  (105 / 18) 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 29) 

  

ՏԳԷՏ  - 1 

  զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, 

(126 / 26) 

  

ՏԳԻՏԱՆԱՄ   - 1 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք 

անգիտութեամբ տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ 

զլոյս եւ կամ ի դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 17) 
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ՏԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական 

գեղեցկութիւնսն զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 28) 

  

ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ 

եւ զտեղափոխութիւնս աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն (171 / 9) 

  

ՏԵՂԵԱԿ        - 2 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 17) 

  Տինա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ, վասն զի ոչ միայն ըստ 

անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ տեղեակք, այլեւ յամենայն իր 

հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 20) 

  

ՏԵՂԵԿԱՆԱԼ - 4 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 2) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 12) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ 

դիւրաւ տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 32) 
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ՏԵՂԵԿԱՆԱՄ            - 1 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկացար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

  

ՏԵՂԵԿԱՑԵԱԼ          - 1 

  Այլեւ հանդերձ բոլոր տեղեկացեալ զգուշութեամբ ի պահապանս, զոր 

զատուցեալ ի մարտիկ զինուորացն որոշէին դասս եւ եւս զօրավարաց զեւս յոլով 

ռոճկօք դարմանեալ եւ թոշակօք, տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ 

փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (79 / 31) 

  

ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ        - 8 

  վասն զծածուկս նոցա մերկանալ խորհուրդ՝ յայտնի թշնամեացն տայր 

գիտել տեղեկութեամբ, (81 / 20) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս 

ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց իմաստասիրացն աճեալ 

գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 11) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Այլ ընդ նմին եւ զմշակականն հանգամանաց տեղեկութիւն, եւ զյոլով այլ եւս 

զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժակացն:  (47 / 18) 

  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

այսպէս եւ ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն եւ եթէ 

մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն, բոլորք ի վարժիցն 

երկասիրութենէ յարմարապէս պայծառանան՝ ի բարձրագոյն երթալով 

աստիճան, (58 / 16) 
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   որ անծածուկ յայտնութեամբ զխորհրդոյն տեղեկութիւն ի վեր հանել 

խոստանայր:  (158 / 12) 

  Զպատշաճողագոյն զդիտաւորութիւնն եւ զսրատես խորհրդիւն զհմտանալն 

ամենայն իսկ կենցաղոյս իրք հարկաւորաբար խնդրեն ի մարդկանէ, բայց 

մանաւանդ պատերազմականս պիտանանայ ամենավայելուչ խելամտութեամբ 

առնուլ զտեղեկութիւն:  (113 / 25) 

  

ՏԵՂԵՓՈՍ     - 4 

  Եւ զնէ, յղացեալ Աւգեայ ծնանելով զՏեղեփոս՝ առ յիւրն կրից ընկալեալ 

զանունն:  (65 / 29) 

  Եւ զՏեղեփոսն գրեն ընկեցիկ առնել յանապատ, եւ անդ նմա եղին ստին 

ընծայել:  (65 / 30) 

  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 6) 

  Զի ոչ յառաջգիտութեան ինչ ունէր ծանօթութիւն 

յաղագս զՏեղեփոսն բառնալոյ եւ ոչ սովորական ընդ այն վարել 

ուղեգնացութեան:  (67 / 24) 

  

ՏԵՂԻ - 71 

  Եւ անդ ոչ ամենայն ուրեք կարացեալ անվթար զանցիցն առնել գնացս, բայց 

է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 31) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ 

յապահովացեալն տեղեաց յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ 

ընտանի չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն 

վայրս:  (136 / 2) 

  առ որով ի միւջէն երեւի զարմանս տեղեաց երեքպատիկ վայելչութեան ձեւ՝ 

դեռադեռ ի սկզբմամբ ի մատաղութեան բուսոյն  (170 / 17) 

առ սա զո՞ ոք ի տեղեացդ հաւասարիցեմք բերել զապագովութեանցն հանգոյն 

վարկ:  (140 / 25) 
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  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ նշանաւոր 

ցուցանիւր:  (61 / 20) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 6) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 23) 

զի վայրաբերութեամբ իսկ անյիշատակ զբարձումն ի տեղեացն կրիցեն 

(105 / 12) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեա  (173 / 14) 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 1) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս ճշմարտութեամբ լի հանապազ եւ ի գիրս լինելութեանն 

երգեալ վկայի, ապա յիրաւի ուրեմն եւ արդէն իսկ պաշտպանեալք ոմանք 

առատաբեր եւ յաւէտ շնորհալից բուրաստանացն շահաւէտ տեղեօքն ծանիցին 

կեալ ի մէջ բարեբախտութեան (216 / 13) 

  զոր այլ ոք թերեւս եւ ի բազում ծախեալ ամանակի՝ կարի դժուարաւ ի նոյն 

ժամանեալ կարասցէ տեղի:  (37 / 3) 

  Հասարակ է տեղի բան աճեցական էից բարեաց կամ չարեաց:  (71 / 3) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին ստեղծանեմք 

զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 8) 
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  Եւ անդ այնուհետեւ ոչ չափաւորապէս եւ կամ մասնաւորս ինչ գործելով 

աղունս, այլ յոքունս եւ անբաւս, գրեթէ զհասարակացն, որպէս ասացեալ եղեւ 

զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն նախ եւ առաջին 

պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն եւ անդուստ ապա ի 

կուտառութեանցն անցեալ գնայր յափշտակութիւնս եւ յայլ եւս ի ջոլիրս 

անասուն կենդանեացն, ի հօրանս անդւոց եւ հօտից, օրինակ իմն չարագոյն 

գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ եւ 

պատկառանաց:  (86 / 19) 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն կիրս, եւ 

կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 27) 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան (104 / 6) 

  Բայց չեւեւս զմեծն ասացեալ զվերջին պարսաւանացն տեղի՝ զունակութիւնս 

մարմնոյն եւ ոգւոյ (126 / 18) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի (141 / 1) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ արագաշարժ 

փութով ի հանդիսադրին տեղի (161 / 33) 

  զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով հզօրապէս ի մարտին 

ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն պատրաստական ձիազէնս 

(176 / 5) 

  Վասն զի ահա միոյս հաստատեալ այնպիսի տեղի բուսուցող, յորում 

յաճախեալ սաստկանայ տապախառն ջերմութիւն եւ ոչ բնաւ հետք ուրեք 

ձմերայնոյ սառամանեացն երեւեալ կամ գիտելի լեալ:  (179 / 13) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 26) 

իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 30) 

  Այլ նա ո՞ւր արդ սորայն իցեն պարծանք՝ զրաւեցելոյս վատթար մահու, եւ 

կամ զի՞նչ տեղի կորանացն իւրոց համացեղիցն կացոյց (191 / 23) 
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  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ ե  (198 / 18) 

  Եւ բազում անգամ գնալիք մարդկան լինին՝ առ ի յանցս 

ճանապարհի տեղի տալով, եւ թէ երբեմն սաստկանան սակաւագոյն յաւելլով 

յուխից ոմանց (199 / 33) 

  տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող եւ բոլորովին յանհարթ խոշորութենէն 

առնելով ի յարդարումն(216 / 16) 

  սակայն այնպէս հրաշափառագոյն դիտէի զվայրն՝ մինչ զի լցեալ գրեթէ 

բոլոր բարեբախտութեամբ զծովայինն իմանայի տեղի (219 / 19) 

  որք ի յոյժ անդնդային ծփանացն յորժամ ի միջոցէն յանցանելով ի 

նկատեալն գային տեղի (219 / 25) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ (232 / 31) 

  բայց սուղ ինչ առ աչօք անցեալ ընդ յարձակելն վաղվաղակի եւ զլքմանն 

բերէ պարտութիւն ոչ ժամանելով ի կետադրեալն հասանել ի տեղի (132 / 17) 

  եւ հասանէին մեծապէս պատրաստութեամբ ի տեղի ինչ անտառախիտ 

(214 / 14) 

  Եւ թէպէտ ասացեալ ըստ անցից դիպուածոյն արդեօք կալցի զտեղի, սակայն 

զամօթանացն յայտերեւակի գիտութեանն անարեւելիս պարտ էր առնել եւ ոչ 

հրապարակագոյժ ինքեամբ զիւրն ի մէջ ածել կորանս:  (67 / 26) 

  Որու՞մ համարձակեալ իւ եւ է հնարիւք առից այժմ զտեղի ճանապարհ 

արարից, եւ ի հետ աստուածայինն երթայց կամաց, որպէս եւ ամենայն 

հաստատեալքս եւ արարեալքս ի նորին վարին բանէ:  (198 / 25) 

  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապաշաւել, այլ յաղագս թէ ընդէ՞ր ամայի յինքենէ զաւազականոցն 

թողլով տեղիս. եւ կամ է՞ր աղագաւ աներկիւղք ընդ այն եւ ամբողջ անխար\ախ 

մարդկան եւ պարզամիտ իցէ գնալ ճանապարհ:  (88 / 4) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն 

վրիժակելով տեղիս՝ մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք, եւ 

զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ եւ 



4126 
 

զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս գոռոզահարեալք 

յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 30) 

  զոր միանգամ Աստուած գեղեցկադիր յարմարուածովք ըղձակերտեալ 

կառոյց վայր եւ ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ 

զլեռնայինն ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ 

զծառափթիթ անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, 

նոյնօրինակ եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 12) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս (110 / 2) 

  եւ ընդ ամենայն տեղիս զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  Զի ոչ ի միում կողման ուրեք զատուցեալ ունի դադար հանգստեան, այլ 

գրեթէ ընդ ամենայն տեղիս յորս միանգամ մարդկայինս սփռեցաւ ազն, անդր 

հասեալ եւ թռչունդ կալաւ իւր վայր բնակութեան՝ յարամնալով ընդ 

մարդկան:  (120 / 3) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուցմամբ յօտարն 

առնեն տեղիս բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից  (122 / 19) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս զձի, 

տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 5) 

  Եւ նախ ի գաւառէն իսկ պախարակեսցի, որ ասի ընդ ամենայն տեղիս ունել 

իւր բնակութիւն՝ ուր միանգամ մարդկան է տարածեալ ազգ:  (130 / 28) 

  Արդ՝ բնակութիւն ունի սա ոչ միայն ի դաշտային շամբուտ ախտաժետ 

վայրս, այլեւ յապառաժ զառ ի կողս եւ յանհարթ աւազինս եւ յայլ եւս բազում 

վշտալի տեղիս (142 / 16) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ 

հասեալ տեղիս, բարեխառնութիւն բերեալ օդոց(166 / 24) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 11) 

եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 
տեղիս հասանէր շիրմացն իսկ(91 / 6) 
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  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 23) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 12) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս բժշկութեան փութացան 

անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան բժշկացն յարուցանելով եւ 

զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն(76 / 12) 

  Զդէմս, որպէս զԴիմոսթենէս կամ զՊղատոն. զիրս, որպէս զարդարութիւն 

կամ զողջախոհութիւն. զտեղիս, որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. 

զժամանակս, որպէս զգարուն կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի 

կամ զարջառ, զտունկս, որպէս զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 8) 

  Եւ արտասանելի է զդէմս եւ զիրս եւ զժամանակս եւ զտեղիս:  (201 / 5) 

  Եւ զտեղիս, որպէս նոյն ինքն՝ նաւահանգիստն ձմեռնային:  (201 / 7) 

  Բայց յատուկ ընդ կամելն անդէն եւ հանդիպումն առձեռնպատրաստ 

յարանայ. է զի ի նմին իսկ բնակութեան, եւ է զի ի մօտաւորսն 

բնակեալ տեղիսն:  (227 / 15) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել 

ըստ տեղւոյ պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի 

նախածնողս եւ ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ 

յօրէնս:  (95 / 12) 

  Սորա եւ հռչակաւորն բարեհամբաւութիւն յայտ ի յոլովից 

աստուածաբանիցնէ, բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ 

ճշմարտեալ եւ զայլս յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ 

ցանկալի տեղւոյ զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն 

նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  Զոր եւ իմ ահա այսմ ամենայնի մի ըստ միոջէ զեկուցելոյ բարելաւ 

ունակութեանցն շնորհալիցն տեղւոյ ընդ հանդիպելն, լցայ քաջահաճոյ 

խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել եւ առաջի ձերոյ 

լսելութեան (218 / 15) 

  ոչ միայն երջանիկքն, այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք 

բարեբանեալք ճայթէին իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին 

փառս:  (220 / 24) 
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  Զորոյ զսաստկապէս ըստգտանս եւ պախարակութիւն առաջին այսպէս 

վերաբերելի է սկսմամբ հանգստակայ տեղւոյն կալուածոց:  (135 / 29) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ (217 / 26) 

  , թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 2) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ  (209 / 13) 

  եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան  (240 / 24) 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 
տեղւոջ:  (140 / 2) 

որ զկէսս տապաստ արկեալ անդէն ի տեղւոջ սատակէին (213 / 2) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս (185 / 28) 

  Եթէ առ Ռաքէլ, նա անդ ի տեղւոջն ունի զբնակունակն կայեանս:  (245 / 24) 

  Վասն զի թէպէտ եւ ի մէջ բերիցէ զտեղին հանդերձ թագաւորաւն, այլ զի ոչ 

ընդ ժամանակաւ  (68 / 33) 

  

ՏԵՂԻ ՏԱԼ  - տե՛ս ՏԵՂԻ գլխաբառի տակ 

  

ՏԵՆՉԱԼԻ      - 2 

  եւ ես ի զանազան եւ ի բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ 

որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 26) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ 

զյանդիման տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի 

ցանկութեանն հաշման միշտ ընկալեալ զհաշումն(241 / 11) 
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ՏԵՆՉԱՆՔ      - 1 

  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք 

խինին փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 9) 

  

ՏԵՆՉՈՒՄՆ    - 2 

  իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ 

զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն 

արեկ տենչմանց:  (148 / 27) 

  Ընդ որս ի վսեր եկեալ հարկեցան մարտնչել վասն 

աւելորդացն տենչմանց, որ են իսկ նոցա անիրաւութեանց պատճառ, որպէս 

չափաւորօքն շատանալ արդարութեան:  (151 / 2) 

  

ՏԵՌԱԶԵՐԾԵԱԼ       - 1 

  զկէսն ծփելովն տեռազերծեալ զանկելոցն զգեստ, եւ զկէսս յորձանօք ալեացն 

յեզր ընկենուլ զոմանս ի ծանրութենէն սուզանելով ի խոնարհ հասուցանէր ի 

յատակսն  (207 / 33) 

  

ՏԵՌԱԶԵՐԾԵԼ         - 1 

  Ոչ յատուկ, առ որ յանդգնութիւնն բերէ տեռազերծել զվարճանեալսն, նորին 

մերձաւորացն եւ եթ պարտական է վնասուց, այլ առ հասարակ բանաւորս ազին 

անկարգաբար յարուցեալ ընդդէմ:  (90 / 29) 

  չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց տեռազերծելով, մերկս 

միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ լինէր տեսութեան, 

այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 25) 

  

ՏԵՍԱԿ           - 22 

  բայց կշռաձեւութեամբ հասեալ զյարմարագոյնն կալաւ չափաւորապէս 

պատկանեալ տեսակ (121 / 2) 
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  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին, զո՞ ոք յերից ժամանակաց 

տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (112 / 21) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս, յայսոսիկ ոչ իւիք 

այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի, ի 

ձիոյս ասեմ յարջառոյս, յաւէտ է կենցաղօգուտ տեսակաց:  (174 / 3) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն (248 / 12) 

  Ուստի յայտ է, թէ մինչ այս ամեթ եւ զետեղ պահեսցի կարգ, ամենազան 

բարեփառութիւն յաշխարհս յորդեալ զեղցի, եւ մանաւանդ 

մարդկանս տեսակի յարատեւ անմահութիւն:  (72 / 7) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար (175 / 20) 

  եւ մեծսկայազօրն արիութեամբ յաղթող գտանէի անմահն տեսակի. սակս 

որոյ յոքնորոշ ասպարէզն դիտէի ի ստորուստ ի վեր եւ զպարս հրեշտակացն, 

որք ուղեւորէին ընդ նոյն:  (246 / 16) 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել, եւ որքանեօք եւս տեսակին երեւելագոյն 

յօրինուած յառաջ անցեալ սքանչելատեսիլ:  (180 / 20) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 11) 

  Եւ իբր յայսքանեացս սա որոշեալ պատշաճագոյն յարմարութեանց եւ 

անընտանի ամենայն էիցս է յարդարողի բանաւոր եւ մտաւոր 

մարդկային տեսակիս, ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է զերկաքանչիւրոցս 

այսոցիկ աստուստ առնուլ զերեւոյթ:  (139 / 1) 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին  (211 / 23) 

  Ուստի յայտ է, թէ ոչ այս եւ եթ է սկիզբն չարագործութեան դորա, այլ 

յառաջագոյն թուի բազումս կատարել անիրաւութիւնս, զրկութիւնս, գողութիւնս, 

սպանութիւնս, կախարդութիւնս եւ զայլ եւս վատթարութեան տեսակս, յորմէ 

բոլորն բաղկանայ:  (74 / 7) 
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  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ 

ընդ տեսակս չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց 

գործ:  (74 / 8) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս մէջ երկնի եւ երկրի են (109 / 21) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 13) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս (147 / 13) 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, (103 / 21) 

եւ ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան, ոչ պտուղ սերմանց ի 

խրախճանութիւն ճաշակաց, եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս 

մտաց փախչին խաղիւք,  (148 / 5) 

  Անհամարքի հասարակաց ծնողէս ի յերկրէ երեւին միշտ ի յառաջ եկեալք 

բազմահոյք տեսակք կենդանեաց:  (173 / 23) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 21) 

 եւ դառն գազանամիտս տեսակք՝ անողորմ թշուառութեամբ զանհնարինսդ 

կատարեն գործ:  (245 / 27) 

  

ՏԵՍԱԿԱՆ      - 6 

  անդուստ ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան, եւ ի բաժանել 

զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին:  (59 / 1) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմ (209 / 31) 

  , եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 10) 
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  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 
տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել (97 / 16) 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եւ ոմանք տեսականք:  (221 / 12) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 15) 

ՏԵՍԱՆԵԼ      - 43 

անցցուք զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն (31 / 26) 

  Զսոյն եւ իմեծ հռաչակեցելում հայրապետին է տեսանել (35 / 11) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել, (40 / 4) 

  Զսոյն եւ յառաքինի հայրապետսն էր տեսանել, (42 / 31) 

  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել (50 / 17) 

  Վասն զի եւ յըմբաշամարտս է տեսանել (58 / 27) 

 որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն 

յումեքէ տեսանել եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 11) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել (64 / 14) 

  Իսկ զթագաւորութեանն յոժարելով ունել զգահ, ի բազում ինչ իրաց 

զընդդիմութեան եւ զառաւել անվայելչութեա տեսանել է գործ:  (64 / 35) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն (70 / 7) 

   պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար զրաւումն 

փափագանօք տեսանել (78 / 6) 

   անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 25) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ:  (134 / 1) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 25) 
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  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք 

երեւին տեսանել՝ յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ 

փարթամագոյն (167 / 21) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ 

ծաւալեալ եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս 

գերազանցէ զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 7) 

  Եւ ի վերայ այսոցիկ ասացեալ սքանչելագործութեանցն 

անդ՝ տեսանել էր դարձեալ յաւէտ զզարմանալիս նահատակին գեղեցկաբար 

յարմարութեամբ խառնեալ ընդ արութեանն եւ զարդարութիւն:  (203 / 30) 

  այլեւ ոչ մի ինչ յայսպիսեացն պատմութիւն ահաւոր եւ զարմանալի 

հրաշագործութեամբ կայցէ տեսանել (205 / 3) 

  Զոր անդ գոյր ապա տեսանել զիսրայէլեանն ազնուական ազն (206 / 28) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն (217 / 6) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն 

զայն էր տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար 

երկրագործին, ընդ նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն 

(218 / 4) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ:  (191 / 3) 

 որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, արդարեւ իսկ ահագինք էին ի տեսանել (205 / 31) 

որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել 

պէտս  (137 / 20) 

  Յոր եւ իմ առաւելագոյն ընդդիւրութեամբ զուարճացեալ ի 
տեսանելն զայսքանս նորահրաշ զարմանագործութիւն, պատշաճ համարեցայ 

զնոյն ճառել եւ առաջի ձերոյս լսելութեան, որպէս զի ի հաւաստեաւ 

պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ լինիցիք ուրախացուցիչ 

տեսութեանց:  (208 / 19) 
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  Եւ իմ ահա ամենայն ի տեսանելն սքանչացեալ բերկրեցայ հեշտութեամբ լի 

եւ զնոյնս դարձեալ իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (210 / 30) 

Դիոգինէս համբակ տեսանելով ստահակեալ, զմանկածուն տանջեաց՝ 

ասելով, «ընդէ՞ր այսպէս դաստիարակես»:  (30 / 20) 

  Որոյ աղագաւ հայեցեալ ուրումն զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս 

վարդապետութեան եւ զուգախնդիր զպատուոյն հայցեալ վարկ (36 / 20) 

  Զոյց ուրումն զլայնագոյն եւ զանպարագիր կալուածս 

նոցա տեսանելով վայրացն՝ զարմանալով հանդերձ մատուցեալ հայցէր 

պատասխանիս (39 / 4) 

  Այլ եւ եւս յորժամ զդրացեացն զերջանիկ տեսանելով զբարեբաստութիւնսն, 

որ նոցա առաւել հաշումն եւ արդարեւ դառնագոյն գեր զմահուն է համարեալ 

դժոխ:  (49 / 33) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 7) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 24) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ ըղձիցն 

օգնականութիւն, յաղագս որոյ յատուկ զզոփալն միայն յիրաւի յինքեանս բերեն 

եւ յոգոց ելանեն:  (88 / 31) 

  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն գոռոզացեալ 

տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն վարեցեալ 

հարստահարութեամբ:  (99 / 23) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 22) 

ոյք տեսանելով զահաւոր կերպարանին նորա բարեձեւութիւն, խոստովանէին 

ի թագաւորէն կարգեալ յինքեանս զսա թագաւոր:  (155 / 31) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն (196 / 1) 
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  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն  (204 / 25) 

  Եւ զայս տեսանելով իմ զնորասքանչ ի կենդանագրութեանն զգործեալ 

գիշերամարտութիւնն  (213 / 14) 

  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ գեղեցիկ 

տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել եւ 

թաքուցանել, (215 / 27) 

  Զորս արդէն եւ իմ զայս ամենայն մի ըստ միոջէ տեսանելով սքանչանայի եւ 

հեշտացեալ ահա՝ զնոյնս իրաւացի համարեցայ եւ ձեզ պատմել:  (220 / 32) 

  Ո՜վ վիրագ անհնարին՝ ոչ ի մերձաւորէս ակնածու եւ ոչ ի հզօրէն սարսող, 

ո՜վ լիրբ եւ կատաղի գազան՝ ոչ ի հաստատիս խնայող, անհնարին 

մարդախոշոշ տեսանելով զթշուառականն անձն (243 / 5) 

  

ՏԵՍԱՆԵԼԻ    - 4 

Զոյս յականէի սքանչելի գեղեցկութեամբ վայելչացեալ զվայրն, ուստի 

զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք խրախամիտ 

զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի հոտոտելեաց, եւ 

փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն տեսանելեաց:  (217 / 25) 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս:  (193 / 5) 

վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ մեծապայծառ 

փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի արժանաւորացն 

տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 12) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 1) 

  

ՏԵՍԱՆԵՄ      -  51 

յորժամ ետես զնա պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց 

մարմնոյն, ոչ ինչ դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 15) 
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  Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 23) 

 եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի 

բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց  (236 / 31) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, 

(245 / 15) 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն:  (200 / 2) 

  Եւ զի այսպէս աստուածաշնորհ իմն զիրիս տեսանեմք պատրաստութիւնս՝ 

յաւէտ կենցաղօգուտ բարութեամբ ազգի մարդկան:  (115 / 8) 

. եւ բաղձայր փափաքանօք, զի եւ այլք պարազգեստ ի 

հանդերձիցն տեսանեն զնէ  (63 / 18) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ զօրէր զօտարացն 

անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ ըստ բնական 

սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր զհեշտալի առաջի 

զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ անխնայաբար 

յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 10) 

, եւ միայն զերկին եւ զջուր տեսանեն եւ անբան կրթութեամբ վարին:  (150 / 14) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 29) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 12) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն, զի բաժանելով ունէր զնիստ 

հաստատութեանն յերկաքանչիւրս ոմանս հատածս լերանց՝ բարձրագոյնս 

յարուցելոց յերկրէ, եւ այն էր իբրու ոչինչ կարի անձուկ յիրերաց ունելով միջոց, 

այլ բաւական հովիտ առ ի զներհակացն բառնալ տանել հոյլս:  (209 / 13) 

  Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ 

ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն 
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ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր 

ախոյեան:  (209 / 31) 

  Իսկ մինչդեռ այս այսպէս անցեալ զմէջ ունէր ի նոցանէքն ապականութիւնք 

յայնժամ տեսանէի յարձակեալ ի վերայ նոցա զօրէն իբր ի գիշերի եւ զԳեդէոն 

իւրովք երեքարիւրովք անզէն սպառազինութեամբ խաղացեալս, եւ գային լոկ 

պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս խեցեղէնս (212 / 15) 

  տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան, իբրու յոյժ 

խռնելոց ի միասին:  (214 / 2) 

յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ 

զինքեանս տեսանէին լեալս  (80 / 8) 

  Եւ իբրու այնուգունակ տեսանէին, անձնապանձ լեալ բան ի բուն հասանելով 

խրոխտացեալ գոգցես բանականապէս իմն իմաստութեամբ  (81 / 4) 

  Եւ մանաւանդ զի ի վերայ կորովութեանն եւս բանից 

զարմնոյն տեսանէին գեղեցիկ հասակ՝ զուգամասնութեամբ վայելչացեալ (81 / 9) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն մատուցանելով 

փութով, մեծամեծօք եւ հանգոյն ինքեանց արամբք երեւելեօք եւ անհամար 

երիվարօք եւ հոլովախումբ եւս հետեւակազօրաւորօք արանց 

մարտկաց:  (202 / 20) 

  որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 26) 

որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ զասացելոց 

բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ (82 / 3) 

  զի այնպէս իմն կենցաղօգուտ լինելով՝ միշտ խաղաղութեան է գործակ եւ 

մեծավայելուչ յիւրումն տեսանի գերազանցեալ կարգի եւ իբր յորդորական 

ձայնիւ զամենեսեան շարժէ երախտահատոյցք լինել բարեբանութեամբք ոչ 

միայն ի ներկայումս, այլ եւ յապառնիսն:  (118 / 33) 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ 

պատմի հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 30) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 
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  Սոցին եւ զզօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի (166 / 15) 

  Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 22) 

  Ի միոջէս տեսանի վայելչակերպ ձեւ տեսակի եւ գեղեցիկ գունաւորութիւն 

զանազանաբար (175 / 20) 

  Իսկ այնոքիկ, որ սոսկ յընչիցն եղանին եւ ամենեւին եւ ամենեւին թափուրք, 

եւ ոչ մի ինչ կամ սուղ ի բարեբաստագոյնիցն նոցա յաջողեալ կատարի գործ, այլ 

միշտ ի բարւոյն վերջացեալք վայելից, եղկելիք յոյժ երեւեալ տեսանին, եւ լիք 

հիքութեամբ:  (46 / 9) 

  Թերեւս զարութեանն ոք բաղբաղեսցի զնորա գործ, վասն ոչ յայտնապէս 

ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց իմաստասիրացն աճեալ 

գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 9) 

  Իսկ յերկրիքս ոչ այնպէս տեսանին երբէք վճարմունք իրաց, այլ միշտ 

խառնուած ընդունելով յերկոցունց՝ ի լաւէն եւ ի դժպատէհ դիպուածոյն 

ճանաչին այնպիսի բանիւ:  (226 / 12) 

  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ 

որպէս տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս  (192 / 13) 

եւ յամենայն կողմանց տեսանիցէ յարմարական ձեւով զսա զարդարեալ ի 

վայելչութեան միանգամայն եւ յաւէտ պայծառութեան (119 / 12) 

այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում զուարճութեանն հրճուանօք 

եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ յորժամ բազմամանկութեանն 

ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի (226 / 1) 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն 

(211 / 8) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ 

մատուցեալ՝ տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող   (216 / 16) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր 

կողմն, տեսի յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս 

(219 / 6) 

  Իսկ յորժամ զաստեւոր եւ զզարմանալին տեսին ծնունդ, անդէն արգելեալ 

չարութեանն լինէր գործ (97 / 31) 
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  յորժամ զայնոցիկ բնութիւնս տեսցեն ամբողջ պահպանութեամբ 

պաշտպանեալս:  (226 / 6) 

  Բայց եւ ի նոցանէ դարձեալ անդր եւս մեծագոյն վայեչականօք գիտութեանն 

զյոյժ հռչակելին ոք տեսցէ զՍոկրատէս (36 / 9) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ 

լեալս տեսցէ ոք:  (60 / 17) 

  եւ զայն՝ սակայն աո հոմանման կենդանիսն ոք տեսցէ, զոր թերեւս փոքր ինչ 

եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս. կամ թէ յաղագս 

գոռոզահարեալք յումեքէ խնդրելով վրէժ, եւ կամ որ սոցին իցեն նմանք:  (91 / 32) 

  Բայց տեսցէ ոք զսա եւ երկրագործացն ատելի յեղանակաւ կենացն (146 / 7) 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

  Զորոյ զանց զնորա յոլովագոյնն առնելով ասացուածովք, զառաջիկայս 

արդէն զմի ի նորա կենցաղօգուտն խրատուց անցեալ տեսցուք, որ ասիս, թէ, 

«Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Բայց միւս եւս ի վերայ, զի սքանչելագոյն դարձեալ նորին եւ ծնունդն էր, ի 

կարգիս անցեալ տեսցուք:  (97 / 25) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով 

զմարմնոյն տեսցուք տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Բայց ի բաց թողլով զայս, տեսցուք եւ զախորժակսն, միթէ ըստ ճահագունին 

ինչ իցէ ազնուագոյն կարգի, որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերեաց 

վերայ կուտակեալ մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ 

յօգտակարութեանն մատուցեալ պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս 

(136 / 28) 

  Եւ զի բոլորովիմբ ի սմա զչարեացն եղեւ խոստովանեալ մասունս, բեր աղէ 

եւ զառաջիկայիս տեսցուք կարգ:  (139 / 14) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս (164 / 27) 
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ՏԵՍԱՆՈՂ      - 2 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ 

կանխագէտ տեսանող կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին 

գտանելոյ, աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս 

որ արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 24) 

  Նմանապէս եւ տեսանողիս կազմել զհեռանայն, ի բազմամբոխ կաճառաց 

մարդկանէ, առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 13) 

  

ՏԵՍԱՆՈՂԱԿԱՆ       - 1 

  եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս 

անարգութեան տեսանողականն դնէ ազին:  (191 / 29) 

  

ՏԵՍԱՐԱՆ      - 2 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, (202 / 15) 

  վասն որորյ բոլոր ճշմարտապէս ի մեծս իմ առաջի 

դնելով տեսարանի չբիւրագործդ յայտ արարեալ մեղեանչական անձնէ, ապա 

որու՞մ եւս արդեօք մնացեալ ամբաստանութեան տակաւին ծախիցէք 

ժամանակ, եթէ ոչ վեհք միանգամայն եւ նուաստնգոյնք մերձակայ ատենիս 

յիւրաքանչիւրսն մահացու ընթանալ զէնս երագիցէք. եւ յարձակեալք ի վերայ 

զչարդ սատակիցէք, զոր դառն զրաւեալ մահու՝ փոքրագոյն ոչ ինչ ահա 

զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք ընդունել զբարեբաստութիւն:  (89 / 13) 

  

ՏԵՍԵԱԼ         - 6 

  Դիոգենէս տեսեալ զմանուկ ստամբակ, զմանկածուն գաւազանաւն 

էհար:  (31 / 5) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 
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  այնքան հրաշափառագոյն ձեւ տեսեալ, մինչ ոչ ումեք կարել զբաւականն 

ասել նմանապէս գովութեամբ:  (121 / 16) 

  Զոր տեսեալ մշակացն մանկանց դիւրայարմարս սպասաւորս առ իւրեանց 

կարօտութեանն պէտս, միանգամայն եւ հեշտականս առ ուրախալից 

վայելմունսն գտան յօժարագոյնք ի խնամածութեանն սոցա 

վերակացութիւն:  (179 / 23) 

  Եւ բարոյականք, ուրանօր միայն բարքն ի ներքոյ կայցեն, որպիսի, «զո՞րս 

արդեօք ասիցէ բանս միջերկրեայ՝ առաջին զծով տեսեալ»:  (185 / 10) 

 որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն, յորժամ տեսեալք եթէ զըստ ոչն 

արժանեացն ի դէպն ընկալեալ լինին պատուհաս:  (94 / 18) 

  

ՏԵՍԻԼ           - 10 

  Առ այսոսիկ դարձեալ բերցուք զնորա եւ զգեղոյն 

հանգամանաց տեսիլ  (99 / 11) 

  որպէս եւ յառաջն ասացի, թէ ամենաչար խորամանկութեամբն թէպէտ եւ 

ունէր եւս զօրէն պոռնկացելոց կանանց զգեղեցկադիմութեանն կերպարան, 

վաղվաղակի գրեթէ ի չարագեղն դարձոյց տեսիլ:  (126 / 23) 

  Ով նոր իմն եւ սքանչելի տեսիլ, իբրու ո՞րպիսի զարմանալեօք եկեալ 

հանդիպիս ինձ, անքննելի հաստատութիւն եւ ահագին պակուցանող տարեր, 

զորմէ եւ ոչ ընդ միտ անգամ ածի խորհրդօրէն:  (199 / 2) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց (148 / 9) 

եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 12) 

 ուստի եւ ի սմա նախ՝ որ եւ վկայեցաւ իսկ ճշմարտութեամբն, առաջին 

ճաշակել տեսլեամբ զպայծառ լուսոյն ծաւալումն (228 / 20) 

  ընչիւք յղփացուցանէ եւ զոմանս տեսլեամբք զուարճացուցանէ (237 / 16) 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 
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մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 24) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ 

արարեալ  (64 / 28) 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն 

(161 / 17) 

  

ՏԵՍԼԱՍԷՐ    - 1 

  զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ 

ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային 

եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ 

զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի բացարձակ 

օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 28) 

  

ՏԵՍՈՂ           - 23 

   զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 10) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ  (209 / 12) 

  զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց  (54 / 14) 

  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ 

ցուցանեն տեսողաց նմանութիւն:  (107 / 21) 
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 որ դժոխըմբերագոյն իմն եւ պակուցանող յոյժ տեսողաց ամենեցուն միայն 

յերեւութենէն իսկ ճանաչի ի տարակուսանս արկանել վտանգից բռնաձիգ 

չարութեամբն:  (135 / 17) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ 

զարմանալիս տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 20) 

  Վասն զի ո՞ ոք ոչ համարձակեսցի ասել զուժգնագոյն անիրաւութիւն սովաւ 

բովանդակեալս, որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի 

իմանալի:  (139 / 16) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 1) 

որոց ի յանհեդեդ առաւելութենէն բազում անգամ պատահումն ընկալեալ՝ 

գձուձք եւ խոտանք յաչս տեսողացն երեւեսցին (105 / 10) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 28) 

  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափափգանացն զամենայն 

ձգէ տեսողացն անձինս:  (121 / 22) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն 

թուէր տեսողացն:  (209 / 24) 

  Եւ զի եթէ զհուղկահարոսն, որք ի յանբան կենդանիսն զագահ 

աւելաստացութեանցն բաղձան լնուլ փափագումն, եւ կամ դարձեալ 

դուզնաքեայ ինչ մարդկան զգեստուցն աղագաւ համարձակեցան բերել դրժանս, 

համայն եւ զայն ի հեռաստանն եւ ի կարի անապատսն վրիժակելով տեղիս՝ 

մեծապէս երկիւղիւ վասն ի տեսողացն պակուցեալք (91 / 30) 

  զայն եւ ոչ յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի 
տեսողացն առաւելեալք գեղեցկութեամբ:  (99 / 13) 
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  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի զայրանայր 

ցասմամբ, եւ խորհուրդ ընդ տեսողին ունելով, հրաման տայր, բայ, նմին, զի թէ 

ոչ զԿանտուղէսն սպանցէ՝ զայրն ներա, ինքն սրով վախճանեսցի:  (63 / 21) 

  որ ի մի տեղի հաւաքելով զբազմութիւն մարդկան՝ տեսողս եւ վերակացուս 

իրերաց կացուցանէ (232 / 31) 

  օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն 

երեսանակոծեալք՝ տեսողք միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն 

իրօք   (88 / 19) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  Ուստի եւ բարւոյն բաղձալի երեւութիւ բռնի կորզէ, զտեսողսն ի 

մերձաւորութիւն եւ ծածկեալ չարաւն իբր մահադեղօք դիւրաւ ներգործէ 

զդժրութիւն եւ զոր ինքն ունի կարծիս ուրախութեան (142 / 1) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի 

պակուցումն զտեսողսն (156 / 5) 

  

ՏԵՍԱՆՈՂԱԿԱՆ       - 1 

   եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս գերազանցէ 

զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

  

ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ  - 50 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 24) 

  Բայց աղէ, հայեցարուք, ոչ զգալի ասեմ երեսօք, այլ խոհականապէս 

ոգւոց տեսութեամբ.  (93 / 14) 

  Վասն զի յորժամ սոսկալի դորայովդ աղետից վարդապետեալ 

լինի տեսութեամբ, յայնժամ բարեխրատքն ուրախացեալք առաւելագոյն 

յիւրեանցն ողջախոհասցին առաքինութեան կալ հաստատուն:  (93 / 29) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 5) 

  Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ 

թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 23) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 5) 

  Ընդ միտ ածելով եւ խուզելով ուրուք հմտաբար տեսութեամբ՝ յերկուս 

յայսոսիկ որոշեալ հատած՝ ի լեռնային եւ ի դաշտային հաստատեալս առ ի 

ներքոյ երկնի իմասցի աշխարհ:  (135 / 6) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 12) 

  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող 

թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 20) 

  յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, 

եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ 

զուարճացեալ:  (240 / 27) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, այլեւ 

օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ ծանօթ:  (240 / 32) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 11) 

  Եթէ յիմաստութեանն, առաւել հմտագոյն ոչ մարդկայնովս եւ եթ 

վայելչացեալ հանճարով, այլ եւ աստուածային 

ճշմարիտ տեսութեամբն:  (100 / 5) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն   (106 / 21) 

  Յորմէ անդրանալի եւ ամենեւին սրացման արժանի տեսութեամբն:  (137 / 27) 
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  Այսոքիկ տեսութեամբք միայն ըմբռնին:  (221 / 17) 

  այսքան գոլ զժամանակն ընձեռաց, որքան եւ տեսութեան չափ:  (30 / 17) 

  Աստանօր ի ներքոյ կայ գործն միայն տեսութեան:  (30 / 18) 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ նովիմբ քաջանուն 

պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 24) 

  մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս թողեալ 

լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ գոյացութեան:  (86 / 26) 

  որում յետոյ կարօտեալ եւ տեսութեան անգամ ոչ լինէր արժանի:  (125 / 18) 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ, վասն զի 

եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր որոգայթք 

յարձակին, երեւելի է՝ (156 / 26) 

  Դրութիւն է այցելութիւն տեսութեան իրիք իրի:  (221 / 3) 

  վասն ոչ յայտնապէս ուրեք տեսանին խրոխտանաց վճարեալ իրս, բայց 

իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն ճանաչեի 

տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  Ժամանեցից միւսանգամ դարձի հաշտութեան, եւ ըստ կարգի ընդ 

աղօտ տեսութեանս երեւեսցին ի վերջին ժամանակս մուտք ծոցածինն 

սկզբնականի անդրանկանն ըստ նշանարարութեանն կողաշինիս ըստգտանելի 

եւ ի սուրբ կուսէն  (241 / 27) 

  Յիրաւի սքանեսցեալ զարմասցի ոք ընդ իմաստասիրացն ամենագեղեցիկ 

յօրինեալ պարս, որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ 

ազատութեամբ, ի բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին 

եւեթ պարապեալ տեսութեանց բանի, եւ այսու դէպ վերոյ ամենայնց լինել 

մարդկան:  (31 / 10) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 6) 

  որպէս զի ի հաւաստեաւ պատմութենէս բերկրեալք եւ դուք տեսողք այնոցիկ 

լինիցիք ուրախացուցիչ տեսութեանց:  (208 / 22) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս 

ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 17) 
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  որպէս զի լինիցիք զուարճակիցք պատշաճագոյն եւ դուք իմում 

զարմանալի տեսութեանցս:  (218 / 18) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

դժնդակն հանդերձ մահու, բառնալ յամենեցունց ասեմ տեսութենէ:  (84 / 11) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 10) 

  Բայց եւս առաւել ի հաստատունն ճշմարիտ տեսութենէ նկարագրութեանցն, 

զոր տեսի ճշգրտագոյնս արուեստակեալս ըստ բոլորի զիրացն նմանութիւն, եւ 

զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն, նուագեցից եւ ձեզ 

պատմական բանիւս:  (211 / 8) 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս, միովն՝ ի բարեացն 

յորդորեալ տեսութիւն, եւ միւսովն՝ ի չարէն ի բաց հրաժարեցուցանել 

զուարճալից հանդերձ բերկրանօք  (53 / 11) 

  յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս ասեմ բնութեան, այլ թուի 

թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ երընաւդ:  (91 / 18) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 17) 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս (93 / 9) 

  Վասն զի չէ ինչ այս անգիտութեան ի սմանէ երեւեալ տեսութիւն, (136 / 21) 

  Իսկ եթէ զմարմնական գոյութեան այսպէս զսխալանաց ի բարի կարգէն 

եգիտ բանս, զհոգեւորականն մասանց ո՞րչափ եւս առաւելագոյն, յորոց թէեւ 

կամեսցի իսկ ոք զիմաստասիրականն ի մէջ առնուլ տեսութիւն, ո՞րպիսի 

օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 15) 

  Բայց ով զարմանալի եւ նորոգ տեսութիւն, զոր յառաջագոյն ոչ նմանապէս 

այսորիկ կարծէի զսմանէ:  (199 / 25) 
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  Զոր ստուգապէս ուշադրութեամբ զայս ամենայն տեսանելով իմ 

գեղեցիկ տեսութիւն, զնոյն եւ արժանաւորապէս խորհեցայ՝ իբրու ոչ եւս խորել 

եւ թաքուցանել, այլ յայտնի պատմութեամբ եւ ձեզ վերագրեցի գովական բանիւ, 

զի միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք եւ սիրողք զեկուցման բոլոր 

պարառութեան բարւոյ:  (215 / 28) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (46 / 2) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ 

զկանխագէտ տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, 

հանդիպել աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ 

երկրաւոր լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան 

թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ 

հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 24) 

  Իսկ տեսականքն, որ սոսկ զտեսութիւնն ունին, որպիսի. «եթէ գնդաձե՞ւ իցէ 

երկին», «եթէ հոգի անմա՞հ»:  (221 / 16) 

  Զոր եւ առաջիկայ տեսութիւնս թարց միոյ երկբայութեան՝ յանդիման 

զնորայն ունի բարեմտութիւն:  (41 / 11) 

  մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան 

չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց 

(236 / 29) 

  առ ի յանխափան եւ յանզբաղ յապահովութենէն անընդհատ խոկալ 

միանալովն յաստուածային տեսութիւնսն:  (155 / 15) 

  Նոյնպէս եւ երկրորդումս պահանջի աշխոյժ պնդութեանն զօրաւորագոյնք 

ոմանք տեսութիւնք,  (161 / 28) 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, 

եւ տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին(144 / 33) 

  

ՏԵՍՈՒՉ         - 1 



4149 
 

  Ուստի բարեմիտ խնամածութեամբ դարձեալ ումեմն զօրէն հարազատ 

ժառանգի որոշեցան տեսուչք ոմանք ընտիր իրի մշակութեանն մանկունք 

ուրախալից շնորհիւ պարսպեալք անապաշտաւ եւ գորովագոյն խանդաղտանօք 

ի տածելի պատրաստականք:  (174 / 21) 

  

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  Եւ անդ ապրեալ ըստ պատահման, եւ ըստ տեսչութեանն Աստուծոյ ի 

դստերէ թագաւորին լինէր (98 / 4) 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ 

զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել (223 / 22) 

  

ՏԵՐԵՒ            - 1 

  Ի սմին բարեզարդ ձեւ գեղեցկութեանն յոյժ վայելուչ եւ անթարշամելի 

զուարճացմամբ տերեւոյն միշտ դալարանալ եւ պայծառազգեստ 

վարսաւորութեամբ ծաղկին հրճուել (180 / 18) 

  

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ            - 1 

  Զաշնանայի՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ ցամաքին 

տունկք, (112 / 25) 

  

ՏԵՐԵՒԱԽԻՏ            - 1 

  յորժամ բերկրէի ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի 

գնացս ջուրց (246 / 13) 

  

ՏԵՒԵՄ           - 1 

  այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ 

(146 / 9) 
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  Եւ համբաւէն եւս դարձեալ, ըստ հմայից Ապողոնեայ Տեւթրաս ի նմանէ 

զԱւգէ կին առնուլ եւ զՏեղեփոսն՝ որդի:  (66 / 5) 

  Այլ եւ սոյն պատմեալս եւ Տեւթրեայն իսկ յոյժ անօգտակարագոյն էր 

թագաւորին եւ երջանկութեամբ վայելչացելոյն խարդաւանացն  (67 / 33) 

  

ՏԵՒՈՂ           - 1 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  

ՏԵՒՈՂՈՒԹԻՒՆ         - 6 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն 

հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 31) 

  Այլ եւ հարցաքննեալս ժամանակաւ ի վերջէ, ոչինչ նուազ ընդ 

երկրիս տեւողութեան յարամնալ եւ յերկարաձգել:  (164 / 4) 

բազում խնդամտութեամբ եւ հաւանական կամօք ակնածու սմա 

ընդունողացն լինելով զկատարելութեանն յօժարաբար ընձեռեալ ախորժակս եւ 

հաւաստագոյն եւս վստահութեամբ անցեալ ժառանգութեան վասն զրկեցելոց ի 

սմա ունակացեալ տեւողութեանց առնուլ հմտութիւն (105 / 2) 

քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 10) 

  Իմանի եւ յարգաւանդ վայրէս արծարծելովն զազգի ազգի 

բնութեանցն տեւողութիւն, զհամազգեացն եւ զառանձնացելոցն ի միմեանց 

պահելով զկենդանական շունչս:  (172 / 7) 

  Յերկարաձգեալք երկաքանչիւրքս երեւին երթեալք ի 

բազմամեայ տեւողութիւնս ազգէ յազգ, եւ որդւոց մինչեւ յորդիս, եւ յայլ եւս 

յառաջանալ ի յառաջիկայսի:  (183 / 11) 
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  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 21) 

  Վասն որոյ պէտք եղեն սմա զանազան արուեստից, իւ զկենացն 

հայթայթեսցէ հնարս ի տեւումն կենդանութեան:  (75 / 31) 

  

ՏԷԳ     -3 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 6) 

  պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, տէգս եւ այլ, 

որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 29) 

  այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ 

զսուսերաց զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք 

փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 5) 

  

ՏԷՐ     - 12 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի 

գործս տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, (145 / 18) 

  առ որս առաքեցաւն զեկուցանել կարգաւ զառատութիւն ստացուածոց 

զառաքողին տեառն իւրոյ:  (157 / 31) 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս 

երկիւղածից տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ 

պատուիրանացն աւանդութիւն  (159 / 5) 

  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 13) 
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  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն, (196 / 3) 

  եւ անդրէն զիմն արարի գնացս իբրու պարիսպ նոցա գործելով անցի 

կրելեաց զտապանակ ուխտին տեառն (198 / 20) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն  (206 / 12) 

  եւ յանկարծօրէն խրախոյս բարձեալք նշանակէին մեծապէս աղաղակաւ 

ստէպ զսուր տեառն ասել եւ Գեդէոնի:  (212 / 25) 

  Նաեւ հիմն այսոցիկ եդից զլուսաւորութեամբ աւազանին կնքումն, 

առաջնորդեցայց ի լուսաւորացն ի տեառնէ կոչեցելոց՝ գալ ի գիտութիւն 

ճշմարտութեան:  (194 / 19) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ  (195 / 1) 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ 

խոստովանեալ. «տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 3) 

   դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ 

(194 / 16) 

  

ՏԷՐՈՒԹԻՒՆ  - 6 

  Եւ անկեալքն դարձեալ ընդ յանցաւորութեամբ մի՛ արհամարհանս 

զբաւական յամենայնի տէրութեամբն արասցեն:  (188 / 14) 

  ապաւինեցայց ի նոյն ինքն յաստուածութիւնն, երկրպագեցից 

ամենայաղթ տէրութեան նոր (247 / 5) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 

մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին անձին 

(65 / 4) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց եւ 

մանաւանդ զտէրութեանն տաճարս հանդերձ վայելչական նուիրօք  (117 / 14) 
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  վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 11) 

  Վասն զի թագաւորի նոքօք պահպանեալ տէրութիւնն, (34 / 19) 

  

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ           - 3 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. միաւորեցից զմեղանչական 

մարմինս տէրունական չարչարակցութեանն. գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա, 

զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ 

գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 26) 

  Եւ զի ոչ արտաքոյ արժանաւորին այս է բան, մանաւանդ յորժամ զառաջինն 

եւս զիմ յիշատակեմ զանցս բարեդիպութեանցն. ուստի սկիզբն անհակառակ 

աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ հնչեցուցեալ առ 

իս զտէրունական քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ լսելի լինել, 

փութացայ արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ 

զաշխարհականսս. եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ 

փրկական լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն 

առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 28) 

  Եւ գլուխ ներբողութեանս ի վերայ զտէրունականն յարադրելով արձակել 

ձայն՝ զասացեալսն առ հրէայսն …(103 / 15) 

  

ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ  - 15 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 11) 

յորմէ եւ արժանի իսկ տէրունեան եղեւ սրբագոյն ողջակիզեալ նուէր:  (42 / 30) 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն լուուցանեն 

(114 / 13) 

  Զբազմաց նորասքանչ նշանագործութեանցն գիտութիւն միշտ դիւրաւ 

տեղեկանալ ի սուրբ եւ ի պատուական տէրունեան մատենագրութեանց 

(204 / 32) 
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  Առ որով զբարիոք յաղթանակ բարեփառութեան անդուստ տանի յաղագս 

ընծայելոյ ի բերոցն մասն ինչ եւ ի տէրունեան տաճարսն եւ կամ լիաձեռն 

զխայրեացն հատուցումն պտղաբերելոյն:  (163 / 27) 

  Նախագահս՝ ի տէրունեան իսկ է բարգաւաճեալ մատերից, ըստ 

աշխարհարարութեանն ասեմ կարգի եւ ըստ ապրանացն Նոյի ի սմին 

ժամանակի ի վտանգաւոր ջուրցն հեղեղէ:  (168 / 10) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի 

(183 / 7) 

  զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ ողորմածութեանն տրասէր 

բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց եւ յայլոց 

պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 3) 

  եւ ընդ յաւէտ սրբութեանն պատուականութիւն 

եւ զտէրունեան պատմութեան այնգունակ գլխաւորելով ի թռչունս՝ 

զթագաւորականն հատուսցուք պատիւ:  (123 / 32) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն 

աղաւնոյ տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն 

տիեզերս:  (123 / 6) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա 

գործս տէրունեանն զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս 

աշխարհի (128 / 32) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով, 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ 

արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 15) 

  որում իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, 

որ ի տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ 

անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս կացուցանել 

հաւասար:  (108 / 1) 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի 
տէրունեանն պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն կատարելագոյն 

քաւութեան եւ լուացման մեղացն:  (178 / 7) 

  եւ յաւէժ ի բարեզարդութեան զտէրունեանն պահել տաճարս՝ հանդերձ 

խայրեօքն եւ նուիրօք:  (231 / 1) 
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ՏԷՐՈՒՆԻՔ     - 1 

  ԶԹէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 22) 

  

ՏԻ       - 12 

  եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր զարգացեալ տիովք եւ 

զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի ծնողսն 

անպատուութիւն (125 / 30) 

  տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ 

գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն 

եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր ախոյեան:  (209 / 32) 

  եւս եւ երիտասարդական տիոց գտաւ խողխողիչ, եւ ժանտախտական իմն 

գոգցես ամենեցուն լեալ հարուած:  (87 / 6) 

  որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան բերեալ դիւրապատիր 

յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 14) 

  զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել, այլ ի մատաղն 

իսկ անդստին սա տիոց առ սակաւ սակաւ հոգ խնամոյ մանունց տանելով 

սկսեալ մեղանաց:  (92 / 29) 

  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց գրգեալ փափկանայ 

միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ (178 / 13) 

  Այլեւ այսպիսի ջերմութեան եւ ի նմին անհաւատութեան մնալոյ լինէր 

պատճառ նախ՝ զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի 

վարժողին՝ ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 29) 

  բայց ամենեքեան յարբունս տիոց ի ճահ գոլ պատերազմականն գործոյ՝ 

հանդերձ անբաւացեալ զօրու, կազմ կառօք եւ երիվարօք, եւս եւ մարտիկ 

հետեւակօք, պէսպէս բերելով մարտացու զէնս՝ նիզակս, վահանս, աղեղունս, 

տէգս եւ այլ, որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն (205 / 26) 

զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի, զայն եւ ոչ 

յարբունս տիոցն ոք պանծասցի բերել պարծանս ի տեսողացն առաւելեալք 

գեղեցկութեամբ:  (99 / 12) 
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  որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

  եւ իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի  (118 / 6) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

  

ՏԻԳԱՒՈՐ       - 1 

  Որ զի ոմանք ի նոցանէ տիգաւորք էին, եւ սըւինաւորք (214 / 7) 

  

ՏԻԵԶԵՐՔ      - 8 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ 

հանուր տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 27) 

  Ինձ միշտ ընդ առաւելասքանչին նախամարգարէն Մովսէս եւ ընդ յոյժ 

գեղեցկակերպն յեբրայականն ազգի զարմանալ գայ եւ յաւէտ հիանալ, ոչ միայն 

ընդ անբաւ ուղղութիւնսն նորա եւ ընդ զուարճալի յառաքինութեանն մասանց, 

որ մինչեւ ի կատարն եհաս շնորհի բարւոյն, այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր 

յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ ահաւոր փառս՝ օրինադրելով 

Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր տիեզերաց, առաջնորդ 

միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի եւ որ ի նոսա:  (96 / 8) 

  եւ գրեթէ ընդհանուր տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ 

մեծին թագաւորէր անուն:  (101 / 25) 

  Բայց եւ հանդիսաւոր իրն ձգեալ յառաջանայ ի բոլոր 

ծագս տիեզերաց (160 / 8) 

  Եւ նախ յառաջելով աստուստ, զի անզատ ի մարդկանէ զկայանս 

բնակութեանն արարեալ՝ տարածեցան ի չորեսին կողմանս տիեզերաց (174 / 9) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 
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  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ անդ ցուցաւ 

Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ տէրունեանն 

իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 7) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի (129 / 1) 

  

ՏԻՄՈԹԵՈՍ  - 1 

  Զսոյն եւ երանելին Պօղոս յոյժ զգուշացուցանելով գրէ Տիմոթեայ ասելով. 

«Կրթեա զանձն քո յաստուածապաշտութիւն»:  (59 / 2) 

  

ՏԻ՛ ՆԱ            - 47 

  Տի՛նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ բոլոր քաղաքի 

պատճառք բարեզարդութեան, նորին աղագաւ եւ պատուականագոյնք ի նոսին 

անուանեցան գլուխ, այնքան յայլոցն վերագոյն:  (31 / 17) 

  Տի ՛ նա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 11) 

  Տի՛նա, այնպիսիւք ոչ միայն զիւրեանցն վիճակեալ կալուածս բաւական 

կարծեն հզօր ունել ձեռամբ, այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 19) 

  Տի՛նա պարզաբար իսկ ասել, եթէ յողջախոհն ամուսնութենէ եւ 

աստուածային բարեպաշտութեանցն յորդորմունք հանդերձ խայրօքն եւ սուրբ 

նուիրօք, եւ նոցին համանման առաքինութեանցն լցեալ կատարին 

մասամբք:  (42 / 3) 

  Տի՛նա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (45 / 33) 

  Տի՛նա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 25) 
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  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 12) 

  Տի՛նա, պարզաբար իսկ զոմանս յասացելոցս ի կերակրանացն մատուցանէ 

պէտս, եւ զայլսն իւրաքանչիւրսն արժանաւորաց անկս:  (56 / 26) 

  Տի՛նա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 29) 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ որում 

փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 32) 

  Տի՛նա եւ զոր սիրէն իսկ մք միշտ ի ծածուկ առ ինքեան պահէ. եւ զնորա 

հաճոյսն հանապազ կամի սպասաւորելով կատարել յաղագս նորնգման եւ 

յաւելուած գթոյն առնելոյ, զի նովիմբ ուրախացեալ՝ խորին խաղաղութեամբ 

զկենցաղս անցուսցէ:  (64 / 5) 

  Տի՛նա, թող զայս, երկրորդս առաւել անհաւանութեանցն ունի 

ստաբանութիւն:  (66 / 16) 

  Տի՛նա, թէեւ արկանէր եւս ի կիր զխաբէութիւնն, թերեւս առ անտեղեակս 

ոմանս, եւ կամ առ բարբարոսս արդեօք էր կարողութիւն՝ անտար 

վրիժագործութիւն:  (69 / 27) 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

  Տի՛նա միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք, թէ որ եզ անգամ 

կենցաղոյս ըստ վայելչականին էր յարմարեալ կարգ, ամենումն ի միջոյ էանց ի 

բաց կորուսանել:  (82 / 18) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի, եթէ լոկ զոփայցէք իբրու զմի յայլոց մարկանէ, որոց 

չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն կամելոյ եւ 

զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 19) 

  տի՛նա՝ եւ բարձրագլուխ ի մէջ յքնախումբ կացեալ հրապարակաց լի 

հանդերձ խրոխտապանծ տեսութեամբ ի զանազան պայծառ զգեցեալ 

պատմուճանաց:  (85 / 22) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ (87 / 20) 
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  Տի՛նա՝ եւ իսկ կերպարանելով՝ երեւի որպէս ոչ չար ինչ արարեալ խղճիւ 

ապախաւել, (88 / 2) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  Տի՛նա, այնորիկ արգաւանդութիւն գաւառի յարազուարճ լինելով, հոծ ահա 

եւ խիտ բազմութեամբ մարդոյ եւ անասնոյ, ընդ նմին եւ այլոցն անբաւ բարեաց 

պարունակին ի նմա գոյութիւնք:  (97 / 1) 

  Տի՛նա՝ այնչափ գրաւեալ ի գեղոյն պատրեցաւ բաղձանս, զի ոչ բնաւ ընդ միտ 

զխտրութեանն իրս ածել ըստ բնական սովորութեան՝ զոր առ իսրայէղացիսն 

ունէին, բայց վաղվաղակի յինքն առեալ ընդունէր:  (99 / 17) 

  Տի՛նա՝ միանգամայն իսկ է զԱստուած ասելն նմա բարեկամ (101 / 30) 

  Տի՛նա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

  Տի՛նա սա առաւելապէս իմաստութեան է գործակ, վասն զի ոչ միայն ըստ 

անցնիւր պատերազմականն գործոց են հմուտք եւ տեղեակք, այլեւ յամենայն իր 

հանճարեղ խորհրդով երեւին վարեցեալք:  (116 / 18) 

  Տի՛ նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ 

զօրէն ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով 

յարմարութիւնս ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, 

եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, 

անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ 

փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ 

նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 12) 

  Տի՛ նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 11) 

  Տի՛ ՛նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն, բայց միշտ բոլոր յօժարամտութեամբ ի վերայ 

այնորիկ ախորժելով անցեալ եղեւ զհետ եւ եղուզակն ամբարտաւանութեանց, 

այնքան մինչ գրեթէ իբրեւ զմի յանբանից իւրովն յայտնեցաւ անպիտանութեամբ 

այսպիսաբար կրթութեամբ:  (125 / 29) 

  Տի ՛նա, եւ զորս ունէր յանկս յինքն, չարաթոյնք էին եւ յոյժ դժնեայ ըստ 

նմանութեան ինքեան, մահաբեր խորհրդակիցք լինելով հոյլք 

անզգամաց:  (128 / 18) 
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  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Տի՛ նա ոչինչ վերջացեալ ի յաճախութենէ չարաղէտն եւ անպատմելի եւս 

ճանաչի պաշտեցեալ կարողութեամբ զօրութեանն, որ ամենեւեին 

պատշաճագոյն էր, եթէ նաուստն եւ ոչ առաւելեալ զասացելոցս զեկուցեալ 

եղանէր ցոյց. զի թերեւս առ պակասութեանն եւ հարուածոցն մասնաւոր հասեալ 

ի կրողսն լինէր ներգործութիւն:  (137 / 27) 

  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  Տի նա՝ միոյս, որոյ գեղեցիկն է ախորժակ, իբրու ի մեռելութենէ իմն 

կենդանացուցանել կամելով զսերմանեացն ընծիղեալ ի դուրս զբողբոջս եւ 

զամենայն բուսոցն բերս, բնաւորեցաւ այնգունակ կոչել սկիզբն 

նորոգութեան:  (165 / 11) 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս, այլ իմաստասիրաբար իմն խնդրով տեղեկանալ մասամբն 

զբովանդակ երկրին զբնութիւն, (171 / 11) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն գոլ փութապէս 

հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն արշաւանք սովաւ 

անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին յաւէտ:  (176 / 15) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 25) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ ընկղմումն տրտմութեան 

զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 24) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ զչար 

(187 / 2) 

  Տի նա ոչ այնքան զիմ թշուառութիւնս ողբերգեցից, որչափ զծերունոյ հօրն 

զանմխիթարականն սու (190 / 11) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք  (198 / 10) 

  Տի՛ նա զսոյն դարձեալ գիտեմ, զի եւ անհասանելիք են խորքս, եւ անքննելիք 

համբարեալքն ի սմա մեծութիւնք:  (199 / 16) 
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  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 14) 

  տի՛ նա եւ այլովն ամենայնիւ դիւցազնական բոլորիցն թուէր 

տեսողացն:  (209 / 23) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի (216 / 21) 

  Տի՛ նա, զինչ անդ ոչ էր տեսանել եւ միանգամայն սքանչելիս ի մարդկանէ 

լսել բարեպաշտութիւն (219 / 22) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 28) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 5) 

  

ՏԻ ՍԱ  - 1 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ (191 / 10) 

  

ՏԻՐԱԲԱՐ      - 1 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, 

որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն  (181 / 27) 

  

ՏԻՐԱԳՈՅՆ   - 1 

  եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ աղտաղտին ջրոց 

թմբրեցուցան  (148 / 13) 

  

ՏԻՐԱԿԱՆ      - 8 



4162 
 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 13) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 15) 

  սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել յառաջ եւ 

զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի ծովու եւ ի 

ցամաքի (238 / 2) 

  Ո՞ւր իմ այն ճոխութեանն հանդէսք, յորժամ յանէութենէ 

ես տիրական ձեռօքն կենաստեղծեալ լինէի:  (240 / 20) 

  եւ ճշմարիտ հրամանաւն տեառն հայեցեալ յերկինս՝ ի վեր ամբառնայր աջու 

ձեռամբն զտիրական գաւազանն, (206 / 13) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի  (218 / 29) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 4) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք 

յաւէտ տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 21) 

  

ՏԻՐԱՊԷՍ      - 1 

  Յաղագս որոյ սոցա ախորժակ բազմապատիկ պարենիւք եւ ի սնանելն, եւ 

յորժամ առուգացեալ զարգասցի՝ ի դարմանելն զուգապէս զերկաքանչիւրոցն՝ 

զանբանից եւ զխօսնոց տիրապէս յիւրս մերձ դնել հեշտալի 

շահեկանութիւն:  (174 / 31) 

  

ՏԻՐԵԱԼ         - 1 
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  մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն 

հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ 

զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ (56 / 20) 

  

ՏԻՐԵԼ           - 3 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն,  (39 / 14) 

համարձակութիւն բերէր աներկիւղաբար տիրել ի վերայ ամենայն 

հակառակամարտն գոռոզաց:  (100 / 24) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 30) 

  

ՏԻՐԵՄ           - 8 

եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի 

աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 3) 

  Ո՞ւր իմ առաջին բարեբաստութիւնն՝ եդեմական գրգարանին հեշտալից 

կիրք, եւ ապա տիրեաց ի վերայ իմ ծառայականն խրոխտ:  (242 / 4) 

  նախ առաջին՝ բանիւ, որով նմանահաւասար վեհին տիրեմք հողածին 

կենդանեաց, եւ երկրորդ՝ ամուսնական կարգաւորութեամբ, որ ըստ բարւոյն 

կամաց զաճումն ազգիս գործէ:  (72 / 3) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք (242 / 16) 

  Եւ զթագաւորն, որ տիրէր գաւառին, դաւաճանութեամբ մտածէր 

կորուսանել  (68 / 20) 

  ո՞ ոչ ընդ նորա եւ ընդ ահաւորն զարմանայցէ իշխանութիւն. եւ կամ ընդ 

նորասքանչ լուսաւոր պայծառութիւնն՝ ըստ յառաջագոյն ասացելումն, որ 

անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս եւ տիրէր՝ ոչ իւրումն եւ եթ 

բազմախումբ ժողովրդեանն այնոցիկ, որք ոչն կարէին հոլանի ի դէմս նորա 
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հայել, այլեւ բնաւից իսկ շուրջ զիւրեւ բարբարոսացն, եւ գրեթէ ընդհանուր 

տիեզերաց՝ ըստ համբաւոյն սքանչելեացն ի վերայ մեծին թագաւորէր 

անուն:  (101 / 22) 

  Ընդ որում անդէն առժամայն խորասոյզ ընկղմումն ըմբռնելոցն տիրէր եւ առ 

հասարակ սուզանելով ի յանդունդս եգիպտացիքն կառօք եւ երիվարօք՝ 

հանդերձ ամբարհաւաճեալ գոռոզաւն եւ այլովքն ամենեքումբք 

ծովակուր  (207 / 26) 

  

ՏԻՐԵՑԵԱԼ    - 1 

  Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցեալ ի սառնամանեացն, այլ 

զբարեխառնն եւ զառլցեալ զանազան պայծառութեամբ՝ սոցին 

միջասահմանն:  (104 / 8) 

  

ՏԽԱՏԱՆՔ     - 1 

  եւ յաղագս այնորիկ խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ 

գրեթէ հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ 

անճարակ ի բարեացն վայելմանէ արգելլով:  (186 / 11) 

  

ՏԽԵՂԾ         - 1 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ եւ ի չարագոյն սպասաւորութիւն մատչի, 

սնուցանողաց դժնդակ, եւ ապառում ըմպողաց հիքութեան պատճառ, մարմնոյն 

արգասեօք տխեղծ.  (146 / 35) 

  

ՏԽԵՂԾԱՆԱՄ          - 1 

  Ուստի մտացն հետեւեալ իբրեւ սպասաւորք՝ թագաւորի, տխեղծանան եւ 

զգայութիւնք մինչ զի անհեդեդս շարժին բոլոր գործականքն մասունքն, եւ 

տեսութիւնքն այլանդակաբար յածին, եւ բերանն զօրէն անասնոց 

անպատկանաւորս արձակէ ձայնս:  (144 / 31) 
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ՏԽԵՂԾՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ  (144 / 16) 

  

ՏԽՄԱՐԱԳՈՅՆ         - 1 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի 
տխմարագունիցն ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն 

ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս 

զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ կորուստ:  (137 / 13) 

  

ՏԽՄԱՐՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  յորոց մին զմշակին ահա ամբաստանէ ձեռաց, եւ երկրորդն՝ 

զվերելակին տխմարութիւն յանհրահանգն յանդիման ելոյ կացուցանէ:  (33 / 5) 

  

ՏԽՈՒՐ           - 3 

  եւ մերձաւորացն տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն 

ամուսնաց, եւ գրեթէ հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ 

իշխեցելոց:  (32 / 29) 

  արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ 

պշուցեալ տխուր հայեցեալ, եւ այդորիկ աղագաւ արժանի ինչ թողութեան եւ 

ներելոյ զդա համարիցիք լինել:  (83 / 23) 

  Այլ արդեօ՞ք յարտասուսդ եւ ի դէմս տխուր, եւ ի ծմրեալ կերպարան 

հասակիդ հայիցիք  (93 / 4) 

  

ՏԽՐԱԼԻՑ     - 1 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ 

եւ տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 25) 
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ՏԽՐԱԿԱՆ     - 2 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս կարացից 

փարատել  (187 / 32) 

  եթէ սաղարթաթափ լեալ զգենուցու զտխրական տգեղութիւն (105 / 18) 

  

ՏԽՐԵՐԱՆԳ  - 1 

  Անդ տխրերանգ հաւն խարդաւանեալ զառ ի յայլոցն արտաքաղելով, 

բաղադրելով յիւրում սեւաթոյր սարասին, ի մէջ բիւրակերպ հաւուցն 

պայծառանայր՝ դիտաւորեալ բոլորիցն նորահրաշ (248 / 17) 

  

ՏԽՐԵՑՈՒՑԻՉ          - 1 

եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (241 / 32) 

  

ՏԽՐՈՒԹԻՒՆ - 4 

բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 14) 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն (204 / 25) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն 

փոխատուես տխրութիւն:  (243 / 23) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 22) 

  

ՏԿԱՐ  - 5 
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  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն (56 / 18) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ, որոյ գործն պատուականագոյն է՝ թագաւորաց 

միանգամայն եւ գեղջկաց երթալով ի բժշկութիւն:  (111 / 18) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն 

իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ 

պահապանութիւն (156 / 20) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 20) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ 

դարմանելով՝ զտկարօքն անտես արարեալ զանց առնեն (37 / 24) 

  

ՏԿԱՐԱԳՈՅՆ - 2 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր սնուցանէ քան 

զմարդ»:  (44 / 9) 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 7) 

  

ՏԿԱՐԱՑԵԱԼ - 1 

  յորժամ արհեստիցն պէտք տկարացեալ մնան յօգնելն, յայնժամ սա ի 

չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն   (76 / 4) 

  

ՏԿԱՐՈՒԹԻՒՆ           - 6 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 5) 
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  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին 

արտաքոյ տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ 

զինքեամբ զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ 

(161 / 23) 

  եւ զի զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ 

զօրացուցիչ ստորնայնոցս տուան տկարութեան, առ ի զարտաքուստն եւ զի 

ներքուստն լցուցանելով զպէտս կարօտութեանցն:  (173 / 17) 

  որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ տկարութեանն վնասուցն 

երեւի:  (180 / 27) 

  Որ այնոքիկ սուտ կարծիք եւ վերին անգամ երկնաքաղաքացի զօրականացն 

անարժան գոլ, թող թէ մարդկային տկարութեանս եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (192 / 4) 

  զի զոր նա առ սակաւ ի վերայ անկանելով բնական տկարութեանս ծախեաց, 

սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 25) 

  

ՏՂԱՅ - 3 

  Եւ կամ այն ինչ անհամբոյր վարագին գալ տղայոյն ի դիեցումն եւ մարթել 

մարդօրէն զանհաստատն խնամել  (67 / 15) 

  Դարձեալ զայս երեւելի բանակաց բազմութեանն մարդկան յեզերն 

բանակեցելոց հասարակաբար արանց եւ կանանց, ծերոց 

եւ տղայոց, երիտասարդաց առուգագոյն բնութեանց վայելուչք եւ շքեղակերպք, 

ի մէջ նոցունց յաւէտ ոմանք եւ ծերունիք գոյին առաջնորդք (205 / 18) 

  Զի առ ծնողս առատաբար զծերատածութեանցն գեղեցիկ պաշտեցեալ 

մատակարարէ խնամս, եւ առ տղայս՝ զմանկասնութեանց բարգաւաճագոյն 

կամօք եւ զբարեկամացն պահեն սիրելութիւն հանապազ:  (85 / 18) 

  

ՏՂԱՅԱԿԱՆ   - 4 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ, անդէն եւ անդ եւ ոչ սուղ ինչ ծախեալ ժամանակ ի վատթարն 

անցուցանէր արուեստս իբր զգեղջուկ ոք, այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր 

ի նմին յԵգիպտոս զբանական պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 15) 
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որ յատուկ նմա եւեթ պարապին մանկունք, անդստին ի տղայական հասակէն 

վարժեալ յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ, (115 / 16) 

  Նախ եւ առաջին անդստին իսկ ի տղայականն տիս կրթութեամբ վարեցեալ, 

զբանական ստանայ շնորհ:  (58 / 12) 

  որպէս ինձ թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին 

ուրեմն ի տղայականն զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ 

ամենայնս էր անցեալ թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 10) 

  

ՏՂԱՅՈՒԹԻՒՆ           - 2 

  զի զոր նա ի տղայութեան ունէր գեղեցկութիւն հրաշահի (99 / 11) 

  Այլ անհաւանելի էր եւ կուսին լռութեամբ խաղաղանալ, որ ի 
տղայութենէ նուիրեալ Աթենայ՝ զինքեանն պահէր սրբապէս կուսութիւն (66 / 25) 

  

ՏՄԱՐԴԻ        - 1 

  Զբազում հիւանդաց հոյլս յանխնայ զրաւելով տմարդի բարուք 

անտեսութեան եւ երբեմն չարաչար դեղովք վարեցեալ ի ծածուկ դրժեալ կորոյս 

արդեօք զյոքունսն, այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք 

քերքեաց զանթիւս ի կենցաղոյս:  (77 / 30) 

  

ՏՄՈՒՆՈՒԹԻՒՆ         - 1 

  եւ զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն  (149 / 27) 

  

ՏՆԱՆԿՈՒԹԻՒՆ        - 3 

  եւ բոլորովին վերջին տնանկութեամբն վտանգեալք՝ ի յայսմ կենդանւոյ 

պաշտպանին ի կենացն դիւրութիւն:  (177 / 22) 

  Ուստի դատարկութեամբն եւ որկորաժետութեամբ զոր ուսուցանէ, 

անօրէնութեան եւ տնանկութեան համանգամայն լինի պատճառ:  (145 / 24) 
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  Եւ զի այսպէս տնանկութիւն է արկածիւք չարաչար լի, վայն այնորիկ եւ 

դժնեայ խորհրդականն Աքիտոփէլ յառաջագոյն գիտացեալ զաղէտս 

չքաւորութեանն, երթեալ ինքնաձեռն խեղդամահ սատակէր:  (50 / 23) 

  

ՏՆԱՐԱՐ        - 1 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 24) 

  

ՏՆԿԱԳՈՐԾԻՒՐ        - 1 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ,  (240 / 22) 

  

ՏՆԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ            - 3 

  Նաեւ եթէ ճշմարտիւ յայտնեսցի, նախահայր երկաքանչիւրոց ամենաբարի 

թագաւորն, ումեմն՝ անսխալ տնկագործութեամբն, եւ ումեմն՝ ի զծրավարելն 

վստահանալ ի մերձակայ:  (160 / 20) 

  Պատուեցալ այնուհետեւ եւ աւարտեալ բարութեամբն առ ի հաւատալ 

զարեւելեայ տնկագործութեանն վերակացութիւն եւ զնոյնս առաջի առնել 

առատաշնորհ պարգեւատուին ի բոլորէն խրախանալ հեշտալի 

շայեկանութեամբ:  (186 / 31) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 10) 

  

ՏՆԿԱԽԻՏ     - 1 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ 

զզանազան տնկախիտ ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս 
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կենդանեաց եւ զանթիւ երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ 

գոյ բաւ, պարունակելով յինքեան:  (167 / 23) 

  

ՏՆԿԵԱԼ         - 3 

  Ուստի եւ բազմաց ազանց հայրս յարաժամ տնկեալ ի միտս երկիւղածից 

տեառն ի բարեբանել եւ ի խորհել յառաջնոյ եւ ի նորոյ պատուիրանացն 

աւանդութիւն (159 / 4) 

  անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան 

տաճարի   (183 / 7) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական օգտագունիցն 

տնկոց:  (216 / 20) 

  

ՏՆԿԵԼ           - 2 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 6) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 21) 

  

ՏՆԿԻՄ           - 1 

  Եւ համայն այս արհեստ արդարեւ իսկ իբր ծառ կենաց տնկեցաւ ի մէջ 

մարդկանս ազին (76 / 18) 

  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ - 1 

  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐԵԼ        - 1 
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  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ 

փորձեցան տնտեսավարել զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ 

ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 23) 

  

ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ        - 1 

զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 10) 

  

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ      - 2 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ 

զամենայն տնօրէնութեանն մարդասիրութիւնս  (102 / 28) 

անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ 

հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն յարդարել,  (223 / 22) 

  

ՏՆՕՐԻՆԵԱԼ - 1 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից եւ 

քաղաքաց:  (80 / 21) 

  

ՏՆՕՐԻՆԵԼ   - 4 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք զընդհանուր 

քաղաքացն տնօրինել իրս,  (33 / 19) 

  Տի՛նա, եւ յաւէտ զի ձեզ ոչ անկարութիւն եւս է ըստ յառաջասացելումն 

յաշխարհ տնօրինել բարի:  (84 / 20) 

 ապա զընդ ձեռամբ հաւատացեալսն տնօրինել յօրինումն 

կարգաւորութեան:  (155 / 18) 
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  Այսպիսի աւանդ պատուիրանապահութեան ընձեռէ եւ միւսս հանապազ 

բնաւորականն կարգօք տնօրինել զբնութեանն գործօնէից վայրապար 

խոնարհմունս (170 / 14) 

  

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ զօրութիւն (79 / 8) 

  

ՏՈԿՈՍ           - 2 

  Այլ արից ապաւինեցայց՝ առ նոյն ինքն աստուածութիւնն բողոքեցից 

զվտանգ անկարելի աղիտիս, սակս որոյ վիրագն անձին եօթնեկին վրիժուց 

պահանջեսցին տոկոսիք, եւ ես միւսանգամ նորոգեցայց արեգաւէտս կենդան՝ 

առաջնակ բաստայեղց դրուատարան գովութեամբ:  (244 / 30) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս եւ 

կամ զտոկոսիս ի վերայ մթերեալ պարտուց  (92 / 11) 

  

ՏՈՀՄ  - 3 

  նոյն օրինակ նահատակ յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ (209 / 31) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 32) 

իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ 

պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 19) 

  

ՏՈՀՄԱՅԻՆ   - 2 

  Եւ յայտ ուստի՞ է մեզ, եթէ ոչ ի հակառակէս է իմանալ. քանզի թէ որ ընչիւքն 

են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ մեծարգոյք առ սիրելիս 

յամենայնի եւ ի տոհմայինս (50 / 9) 
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  Առաջին՝ զի զեգիպտացին տեսանելով ի վերայ իւրոյն 

գոռոզացեալ տոհմայնոյ եւ ընթադրեալ առ ետեղն սատակէր՝ բռնագոյն 

վարեցեալ հարստահարութեամբ:  (99 / 24) 

  

ՏՈՅԺ - 2 

եւ սաստիկ աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ 

ուղէշս յապաւել եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր 

ամբառնալ եւ ջուրբ արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 17) 

  Սերմանող անհաս՝ տարահաւանութեամբ հնձեմ լիաբուռն 

զամբարշտութեան տոյժս, (239 / 20) 

  

ՏՈՉՈՐԵՄ     - 1 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան  (127 / 11) 

  

ՏՈՐՐ  - 1 

  վասն զի ոչ զօրէն այլոց՝ կարծր եւ տեւող ունի զտորրն, այլ միջագար եւ 

վաղափուտ եւ յոյժ տկարագոյնս:  (144 / 6) 

  

ՏՈՒԳԱՆՔ       - 3 

  Ստոյգ եւ արդարեւ ընտրող արդարադատն իրաւանց, զի ի մանկածուն 

կողմն միտեալ կարկառէր զանիրաւ ստահակութեանցն տուգանս:  (32 / 2) 

  Եւ զայս գիտելի ապաքէն ամենայն իրօք է, զի բովանդակ մարդկայինս 

վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ եւ զսխալանացն յինքեան 

ցուցանէ բերս, մշակականն՝ զանբերութեանց պտղոյն եւ զկարկտիցն, եւ 

զինուորականն՝ զպարտութեանցն, եւ միանգամայն իսկ վաճառականն՝ 

զբազմաժողով ընչիցն կորուստ, եւ այլ մի ըստ միոջէ զիւրաքանչիւրն 

դաւանաց տուգանս:  (54 / 27) 

այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 15) 
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ՏՈՒԵԱԼ          -9 

  Եւ ի ձեռս տուեալ, այնուհետեւ բազուս յուսան խրախամիտ լինելով՝ առ ի 

զբարեբախտագոյնսն ի նոցանէն ընդունելով վայելս:  (32 / 9) 

  Այսպէս եւ շնորհալիցն Պօղոս վերաբերեաց բանիւ ասելով. «Ումեմն ի 

հոգւոյն, ասէ, տուեալ է բան իմաստութեան, եւ այլում բժշկութեան 

հաւատացեալ շնորհ. իսկ ումեմն թարգմանութիւն լեզուաց, եւ որ ի 

կարգին»:  (55 / 11) 

  եւ կամ գթելովն յումեքէ, որպէս անկատար ինչ յարմարի տիոց յիւր ինքեան 

բերեալ դիւրապատիր յեղմունս՝ եղի հաւանական տուեալ բանից:  (92 / 15) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին 

ձեռն տուեալ աստուածայինք,  (94 / 9) 

  եւ ի սոցանէ ապա խոյս տուեալ ի խաղաղուտ եւ յապահովացեալն տեղեաց 

յոլովագոյն զդժնդակն՝ հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց 

զհիւսիսայինն խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 1) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն (179 / 17) 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ հզօր քաջապնդութեամբն 

կարծրատորրն ելով եւ սերտ, որով ել ոչ տեղի տուեալ յինքեան դիւրապախ 

տկարութեանն վնասուցն երեւի:  (180 / 27) 

  բայց միանգամ եւեթ այսպէս յաստուածատեսակն բռնադատեցայ ազգէ եւ 

զայն ի վերուստ հրամանէն տեղի տուեալ խորշեցայ երկիւղիւ (198 / 18) 

այլեւ սքանչանան եւս ընդ նախագտակս արուեստի այնպիսի ամենաբարի 

իրագործութեան եւ ի պարսպելոյն խոյս տուեալք՝ դժուարելով ի բաց զիւրեանցն 

դարձուցանեն դէմս:  (229 / 23) 

  

ՏՈՒԺԵԱԼ       - 1 

  եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք հատուցին 

տուգանս:  (82 / 15) 

  

ՏՈՒԻՉ           - 4 
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  Իսկ սա տուիչ է խաղաղութեան:  (118 / 24) 

իբրու թէ ինքն իցէ տուիչ յաղթութեանն, եւ ոչ այլ ոք:  (192 / 2) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ, եւ 

իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր, որպէս թէ նա իցէ 

արդեօք տուիչ յաղթութեանն եւ ոչ այլ ոք:  (209 / 27) 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 

չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ 

լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 32) 

  

ՏՈՒՆ  -23 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ գաւառի պատճառք:  (32 / 18) 

  Եւ իբր չքնաղագիւտ համարելով խնդութեամբ յայնժամ եւ մեծաւ գրգանօք 

տարեալ ի թագաւորականն խնամէր տան (98 / 11) 

  ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր զարգացեալ 

տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի ծնողսն 

անպատուութիւն (125 / 29) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց, եւ ի ստորուստ զօրէն 

անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ  (148 / 11) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ մրցումն՝ 

փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին հանդերձ փափկութեամբ, 

ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

  նա զի՞նչ ինչ ոչ զանտանելի թշուառութեանցն կրիցէ աղէտս, որ է համօրեն 

պատճառք կորստեան, պատերազմացն ի վերայ յարուցելոց, եւ զցանկալիս 
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ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ զբարձրաբերձ 

շինուածոցն տապալմունս (52 / 16) 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով…արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ 

ի ծայրագոյն վարդապետութեանն ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 10) 

  «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ 

զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 13) 

  որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 25) 

  Եւ զայս ահագինս գործելով ամենապիղծդ անձն, անյուշ առնէր ի մտաց 

զայրւոյն եւ զորբոցն սուգ անհնարին ողբոց, եւ զամայութիւն տանն, եւ 

զանտածութիւն ընտանեացն ամենեցուն:  (77 / 5) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս (74 / 24) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 3) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 23) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ եթէ օրինաց 

բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի պատիւք, եւ 

իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ աջողութիւնք 

կենաց  (41 / 32) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն 

քաղաքաց, տանց մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն 

գրգանաց… որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ 

զազգս:  (72 / 22) 

  որ միումն եւ սուղ տանց անշինութեան գտաւ պարտակ  (82 / 11) 

  եւ մանաւանդ եւ զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ 

զարտասուս մարցն ի վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման 

յիրերաց, նմանապէս եւ զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն 
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բերձակատար պարսպաց եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս, 

զայն որ ի գերութենէ հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ 

զանձեռնընտել չար գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (83 / 34) 

  եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական խնամս 

շինութեան:  (230 / 19) 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ 

շինութիւն տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 25) 

  զառաջու գործեցեալսն նկատեալ յիշեցէք, զանմեղ առնն չարաչար մահու 

վախճանն, զորոյ անտես արար զթախանձանս, այրւոյն եւ զորբոց զանհնարին 

հառաչանս սգոյ թափառանաց, զբազում տանցն ամայութիւն, զոր սա հասոյց 

կոտորելով զժառանգսն  (78 / 11) 

  զոմանս ի բացարձակն յուղարկելով անտառս առ ի գազանակուր լինելով եւ 

զայլս ի տուն աղորեացն արգելլով զենթաձգութեանն հարկանել ծառայական 

սպասավորութիւն:  (134 / 12) 

  զի ամայի զտունն ի տնտեսութենէ թողեալ՝ զատուցանէր զկինն ի գործս 

խառնակութեանն (73 / 10) 

  

ՏՈՒՆԿ            34 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն 

առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 15) 

անուանեաց զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ 

այլուր ըստ մեծանուն ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 8) 

որք առ իւրեանցն մտերմաբտար երկասիրութեանց աշխատութիւնս եւ ջանս 

արկանելով յերկիր ըստ այլոց սերմանեաց եւ տնկոց յիւրաքանչիւրն 

կացուցանելոյ յօրինուածի (104 / 25) 

որովք առատաբեր եւ հասուցանող ի կատարելութիւն ի մէջ հոմանմանիցն 

երեւի տնկոց:  (105 / 23) 

  Առ որ զո՞վ ոք յայլոց տնկոց զուգահաւասար ասիցեմք բերել նմանութիւն, զի 

բոլորեքեան վերջացեալք նուաստագունին եւ եթ հանդիպեցան 

կողման:  (107 / 26) 
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եւ կամ ի թռչնոց եւ տնկոց պէտս հասեալ ի սմանէ մատչիցին խնամք 

(136 / 23) 

  Թէ ըստ բնութեան իրաց հայեսցի ոք դիտել զբոլոր տեսակս տնկոց (141 / 14) 

  զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք 

(146 / 19) 

  ոչ անգիտանալ եւ զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 13) 

  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք բազմաւորական 

օգտագունիցն տնկոց:  (216 / 21) 

  Այլեւս ոչ ոք, բայց ամենեւին վատթարագոյնք ի տնկոց՝ սեխենի եւ մորենի, 

որք մարմնովք նկնահասակք եւ գձուձ են հաւասար սմա եւ վատախառն 

խորշակասուն պտղովք մատուցանեն ախտաժետութիւն 

ճաշակողացն  (146 / 22) 

  զոր ոչ սոքա եւ ոչ այլ ոք ի տնկոց բերեն հաւասարութիւն:  (146 / 29) 

Բայց տնկոցդ բնութիւն, որում ի լինելութեանն վիճակացաւ բնութեան, ի նմին 

եւ յաւէժացեալք յանհատն յարաժամ պահին մշտնջենաւորութեան (103 / 25)    

վասն ոչ ըստ ինքեան ունել զերկարատեւութիւն զօրէն այլոց տնկոցն (146 / 9) 

   յորում ոչ դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին 

զանազան եւ հաստատուն վայելչութիւնք (200 / 11) 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 21) 

  Ոչ միայն առ առացեալսն, այլեւ յառաջիկայսն վարելով արդարութեամբ 

երեւի մի ի ժամանակացս առ ի հասարակաբար զամենայն սերմանիսն 

համանգամայն բուսուցանելով եւ զտնկոցն արձակելով բողբոջս, եւ ոչ առ մի ոք 

երբէք ակնառութեամբ գնայ:  (167 / 14) 

  Յորոց մի ի դժնդակ չարացն ճանաչի մոլեկանդ տունկ որթ, եւ մանաւանդ 

եթէ եւս չարագոյն:  (141 / 19) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (146 / 17) 
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  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ  (146 / 31) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի 

ձիթենոյս տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն 

շահաւոր, քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց 

եւս բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 4) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի 
տունկ՝ ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան 

յիրաւի ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  Եւ ի սմա հրաշագործեալ ընձիւղեաց յերկրէ զամենազան տունկս ծառոց եւ 

սերմանեաց եւ զհողածին եւ զծովային տեսակս կենդանեաց եւ զայլ ամենայն 

գոյացիւթիւնս  (109 / 21) 

  Զդէմս, որպէս զԵսքինէս, իրս որպէս զնաւարկութիւն, ժամանակս՝ որպէս 

զաշուն, տեղիս՝ որպէս զլերինս եւ զապառաժս, անբան կենդանիս՝ որպէս 

զձի, տունկս՝ որպէս զորթ:  (124 / 6) 

  Եւ նախ հաւեցից ի տեղեացն, ուր չար տունկս ընծիւղի:  (142 / 13) 

  Վասն զի հասակ ունի ոչ ըստ բարձրութեան ստեղնական արդուածոյ 

բարձեալ ի շքեղութիւն եւ ոչ ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց գեղեցկակերպ, այլ 

գետնանախանձ եւ երկրաքարշ են եւ անարդ եւ անբարդ, զօրէն սեղխենոյ 

զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն տգեղութեամբ եւ 

տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 5) 

  Այլ թերեւս զնմանապէս գովելին ի տունկս արմաւենի, որ թէպէտ եւ ըստ 

երկուց ինչ մասանց ունի հանգոյն սմա զհաւասարութիւնն, յայլոց եւս ամենեւին 

վերջացեալ գտանի:  (107 / 28) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 6) 

  որպէս զանդաստան կամ զնաւահանգիստ. զժամանակս, որպէս զգարուն 

կամ զամառն. զանբան կենդանիս, որպէս զձի կամ զարջառ, զտունկս, որպէս 

զձիթենի կամ զորթ:  (95 / 10) 

  Զաշնանայհ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին եւ 

ցամաքին տունկք, եւ ամենայն ինչ սգազգեստ եւ թախծադէմ երեւի, իսկ ի սմա 

հրճուալից ծաղկափթիթ զուարճանան կենդանիք եւ տունկք:  (112 / 26;  112 / 28) 
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  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 21) 

բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ 

էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց 

ցուցելոց:  (217 / 5) 

  Ամենաբարի տունկքս այսոքիկ զօրութեամբն, որով բովանդակ կատարեալ 

լինելութիւնք յօրինեալք աւարտեցան:  (179 / 22) 
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  ոյք զօրէն անհաշտ հակառակորդաց ի զարհուրեցուցանելն միայն զինեալք 

եւ ընդ նմին անհատ լուսաւորութեամբ ի տունջեան եւ ի գիշերի ի լուսաւորն 

եւեթ պատրաստական հրամայեալն իւրեանց վայր եւ յաղագս այնորիկ 

խանդակաթս տխատանք հանդերձ երկիւղալից ահիւ գրեթէ հեղձամղձուկ 

առնել զթշուառականս յարձակին այր՝ տեսլեամբ լոկ եւ անճարակ ի բարեացն 

վայելմանէ արգելլով:  (186 / 9) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 

  

ՏՈՒՈՂ           - 5 

  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ 

մտերմացան տուողին նոցա զիշխանութիւնս (78 / 25) 

  Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուողին հրաշանալ անպատմելի 

պարգեւասիրութիւն (108 / 9) 

  որք արիացեալ յերկս եւ զբարեբանութիւն տուողին հասարակ իրագործեն եւ 

հայցեն պաղատանօք զառաջիկայ բարեգործութեանցն յաջողութիւնս:  (112 / 6) 
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  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին (235 / 10) 

  

ՏՈՒՐ  - 1 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 12) 

  

ՏՈՒՐԵՒԱՌ     - 1 

  ոյց կենցաղոյս պայծառանայ վարժարան, եւ մտերիմ ընդ միմեանս սիրոյ 

կապ յարմարութեան, եւ տուրեւառ վաճառաց, անկարօտ կենաց պատճառ եւ 

նախախնամող դարման իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (233 / 13) 

  

ՏՈՒՐԵՒԱՌԻԿ           - 3 

  Բայց զոր ունին գութ նախախնամութեանն, յաղագս ինքեանց յաւէտ 

բարեմտութեանն եւ սիրոյ, ոչ եթէ յաղագս տուրեւառիկ ինչ շահից, յորմէ 

սովորեցին սիբելութեանն աճել բարիք:  (61 / 30) 

եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 6) 

  որ միշտ ի յարձակմանէ զրկողացն մարտակից եղեալ իւրոցն մանկանցն 

ամենայնիւ զետեղ պահէ եւ իբր անհատ կապանօք սիրոյ ածեալ զբոլորս ի 

միաբանութիւն յարմարէ եւ տուրեւառիկ հանգանակութեամբք վաճառաց 

զբնաւս անկարօտ կացուցանէ եւ բանական եւ գործնական արուեստիւք (232 / 3) 

  

ՏՈՒՐԵՒԱՌՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 18) 

  

ՏՈՒՐՔ            - 2 
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  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 22) 

  Տի՛ նա զասացեալս աներկբայ ստուգութեամբ ի մեծամեծացն գերաշխարհիկ 

պարգեւացն յոյժ համարելի գոլ կատարելական տուրք բարի անդէն յիսկզբանն 

վկայեցաւ ընդ արարեալն եւ կազմեալ ինքեամբ բարելինելութիւնսն 

զուգելով:  (222 / 30) 

  

ՏՌՓԱՆՔ       - 1 

  այլ մոլեալք աւելորդացն տռփանօք՝ ետուն զանձինս յանտանելի 

ծառայութեան չարիս:  (143 / 10) 

  

ՏՐԱՄԱԲՆԱԿ - 1 

  որ դեռեւս տարածի ի տրամաբնակս կայեանս:  (243 / 16) 

  

ՏՐԱՍԷՐ         - 1 

  յորում բաժանին ըստ իւրաքանչիւր պիտոյիցն արժանաւոր բարեացն 

զուգահաւասար բաժանմունք՝ զուարթամիտ կամօք մշակել ի հրամայեալ 

ողորմածութեանն տրասէր բարեմտութեամբ նուէրս յարմտեաց անդաստանաց 

եւ յայլոց պտղաբերութեանցն ի տէրունեան տաճարացն ընծայս:  (225 / 2) 

  

ՏՐԻՏՈՒՐ      - 2 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր հատուցանել 

զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 8) 

  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել 

նոքօք տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, 

եւ զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 10) 
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ՏՐՏՄԱԿԱՆ   - 6 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 22) 

  Այլ ահա սովիմբ այսու ի տրտմականացն ասելով դարձեալ՝ ակամայ 

խոստովանութեամբ սահմանեցեր զընտրութիւն սորա յաստուածայնոյն 

անխտրութենէ, (226 / 7) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից, եթէ յաճախեցից 

միշտ մնալ եւեթ ի տրտմականս (241 / 20) 

  Եթէ յաճախեցից ի տրտմականսն՝ յաւիտենական տիրեսցեն ի վերայ իմ 

դժոխք, նա՝ թէ եւ զերկչոտութեանն համբուրեցից անգործութիւն, ի 

մշտնջենաւորութեան լինիմ յիմ կորուստ:  (242 / 15) 

  Եւ բարառնութեանց ոմանք են տրտմականք, ոմանք բարոյականք, եւ կէսք 

խառնք:  (185 / 5) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 6) 

  

ՏՐՏՄԵԼ        - 1 

  որ սոսկ տրտմելն եւեթ ունին զանիրաւացն (94 / 17) 

  

ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ          - 22 

  զի առնի իջուցանել ինձ զծերութիւն նորա տրտմութեամբ լի ի 

դժոխս:  (190 / 15) 

եւ գրեթէ այնպէս յամենայն կողմանց պատեալ պաշարիմ հեղձամղձուկ 

լինելով տրտմութեամբս (188 / 25) 

  Այլ յամենայն կողմանց զօրէն ջուրց բնութեան անդադար բերի ի վշտալիսն. 

եւ անապակ ահիւք եւ անխառն խնդութեան տրտմութեամբք պատանդեալ 

է(147 / 25) 

  Տի նա ի դիմել ինչ մեծասուգ հառաչանացս յաւէտ 

ընկղմումն տրտմութեան զիմս գրաւէ սրտառուչ անձն:  (185 / 25) 
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  վասն զի տարաժամ մահս մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ 

հասուցանելով՝ յոյժ յանփարատրելիսն պաշարէ 

ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

  Ո՜վ անհուն աղիտաւորութիւն, սահանք տրտմութեան, աշխարհածուփ 

խռովութիւնք, որ ինձ ի սերկեան հանդիպի:  (245 / 2) 

  զո՞վ գտից մխիթարիչ անուրախաւէտն տրտմութեան, ո՞ւմ պատմեցից 

զգուժապարտն չարիս:  (246 / 32) 

  ոմանք յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս (147 / 12) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, 

տարակուսելի տրտմութեանն գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր 

օգտակարագունիցն պաշտպան դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 18) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 9) 

  Այսպիսի իմն, յաղագս որոյ թէպէտ եւ անչափ տրտմութեանցն կիրք հասեալ 

երբէք զեղանիցին ի մարդիկ, հիւանդութեանց արդեօք եւ ծանրագոյն ինչ ախտի 

լինիցին ձեռնտու, այլ վախճան հասուցանել ի վերայ թուի, թէ ոչ ուրեք 

բնաւորեցաւ:  (62 / 17) 

  Վասն զի նպար ընձեռեալ էին, որպէս համբաւէն հասուցանել 

զյանկարծօրէն մահսն. եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ 

դժնդակն տրտմութենէ անզգայացեալ քարանալ, եւ գրէ թէ արձանն մինչեւ 

ցայժմ եւս արտօսր թորէ:  (61 / 14) 

  Եւ արդ զի ոչինչ կայ յոյս թողութեան հասանել յայտնի է ահա, եւ ոչ 

միւսանգամ սփոփանաց ուստեք ի յառաւել տրտմութենէս, բայց այնքան միայն, 

որ լոկ կենդանական շնչովս զվանդաղանացս իմս կրեմ արեւ:  (189 / 18) 

  Այնու զի ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի 

արժանաւորացն եւ պանծալեացն, այլ թախիծք դրացեացն գոլ, եւ մերձաւորացն 

տխուր տրտմութիւն, եւ գլխովին ատելիք հարազատն ամուսնաց, եւ գրեթէ 

հասարակաց ամենայն իսկ մարդկան՝ իշխանաց եւ իշխեցելոց:  (32 / 30) 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն (142 / 6) 

  Եւ տրտմականք, ուրանօր տրտմութիւն ինչ ի ներքոյ կայ, որպէս. «Զի՞նչ 

արդեօք ասիցէ բանս յանկանել Հեկտովրի՝ Պրիամոս»:  (185 / 6) 
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  Իսկ խառնքուրանօր բարք միանգամայն եւ տրտմութիւն ի միասին գան, 

որպէս, «Զի՞նչ արդեօք ասիցէ բանս Աքիլլեւս Ի պատրոկղի անկանելն վրէժս 

առնուլ գիտելով»:  (185 / 11) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսկ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13) 

  իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ (241 / 7) 

  եւ ես յամենայն կողմանց զթշուառութեանցս համբուրեմ 

անմխիթար տրտմութիւն:  (244 / 2) 

  Առ իմէ՞ շիջուցանէք զկայծակն արծարծիչ վատաբաստիկս անձին, քանզի 

յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ ոռոգմամբ, 

սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան (245 / 17) 

  

ՏՐՏՈՒՄ         - 1 

  Ըստ որում մի գուցէ, զի տրտում դորա արկեալ զիւրեւ տեսութիւն, ոչ 

մերձակայ յաղագս երկիւղի ամանակիս, զոր բազում անգամ թուի թէ եւ ծաղր 

արարեալ մտօք՝ ի վաղնջուցն ուսեալ կրթութենէ:  (93 / 9) 

  

ՏՐՏՈՒՆՋ      - 1 

  յայնժամ տրտունջ գոգցես եւ մեղադրութիւն բազում նոցա 

զնախամարգարէին լինելով (206 / 7) 

  

ՏՐՈՒՊ           - 1 

  որ ոչ իբրեւ զբնաւ տրուպսն նուաստացեալ, եւ ոչ իբրեւ զանարդիլսն է 

անհեդեդ. (120 / 35) 
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ՏՐՓԱՆՔ        - 1 

  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս, որք յանկարծադէպ գեղեցկակերպն հանդիպին 

երեսաց,  (63 / 30) 

  

ՏՔՆԵԼ           - 1 

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 

զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

  

ՏՕՆ   - 4 

  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 19) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր, յայնպիսի մտաբերէր տարօրէն 

խառնակութիւնսն եւ կամ ի յոքնաժողով յաշխարհագումար տօնին զԱթենայն 

կատարելով նուիրական պարերգութիւնս:  (66 / 20) 

  Եւ մանաւանդ զի գլուխ պարուն միանգամայն եւ կատարող տօնին նէ 

լինելով, խօսել անգամ զաղտեղութեանցն եւ կամ լսել զուրուք ի՞բր 

առնոյր  (66 / 33) 

  յորումն եւ երեխայրեացն ելանեն պտուղք եւ ազգի ազգի նուէրք 

յաստուածայինս մատչին տաճար, հանդերձ բազմաժողովրդականն 

խմբեալ տօնիւք մեծամեծն սխանչելեօք:  (168 / 19) 

  

ՏՕՆԱԿԱՆ     - 2 

  Այլ զարթուցեալ տօնական ձայնիւ գեղապարեսցէ սմա զյարմարական 

բանից պարտս, զի միանգամայն սորա գովութիւն յիշատակ աշխարհիս 

ծննդեան լիցի եւ ի բարեբանութիւն արարողի հօրն:  (113 / 15) 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան. ոմանք թէ ո՞րպէս ի դժնդակ 

հինահարութենէն զերծեալք եւ յաղագս ի հայրենի երկիրն եւ ի ժառանգութիւն 
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դառնալոյ հրճուալիցք էին. եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ 

հասարակութեամբ բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային 

կացուցանելով տօնական խնճոյս:  (204 / 24) 

  

ՏՕՆԱՍԷՐ      - 1 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ բարեպաշտ 

փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  

ՏՕՆԵԼ           - 1 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 10) 

  

ՏՕՆՈՒՏ        - 1 

 եւ տօնուտ ուրախութիւն բնաւ կենդանեաց գործեցաւ, եւ թագաւորական 

պետութեան պատիւ պանծանաց մարդոյս պարգեւեցաւ, (113 / 7) 

  

Ց         87  (265) 

                           

Ց  - 27                                                      Ց նախդիր 

Եւ այնպէս անդուստ մինչեւ ցայժմ ի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ 

խնամեալ տածէ արարչական իւրով մարդասիրութեամբն:  (51 / 32) 

  Որ մինչեւ ցայժմ եւս զարմանալի սորայս անցեալ կենցաղօգտակարագոյն 

պատմի հմտութիւն 

 (61 / 15) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ 

մինչեւ ցայժմ բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն 

քաղաքաց… (72 / 21) 
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  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 8) 

  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ 

զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Այս է ժանտ եւ արտատեղի վրէժք ի վաղնջուցն հետէ մինչեւ ցայժմ երկայն 

ձգեալ ժամանակաւ (79 / 21) 

  Որոյ իմաստութիւնն անմոռաց մինչեւ ցայժմ եւս նորայն է 

կատարելագոյն:  (100 / 8) 

  մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 15) 

  եւ անդուստ մինչւ ցայժմ ընդելակրթեցաւ անյեղ եւ հաստատուն 

պահել:  (110 / 17) 

իսկապէս իրացն անցին գործօնեայք եւ աճեցուցեալ մինչեւ ցայժմ ըստ 

անցնիւր դարուց իբրեւ հայրաբար խնամով սնուցին զպատերազմականս 

յօրինելով խնդիր:  (115 / 12)     

 այնպէս մինչեւ ցայժմ գրեթէ անգնալի խորութեամբն բնակչացն 

հանդիպեցայ  (198 / 15) 

  ամուսնութիւն սովորութիւն կալեալ անդուստ 

մինչեւ ցայժմ զբազմացուցանելն եւ յերեքպատիկ տարերսդ բաժանմամբ ի 

պարծանացն կողման կարգել:  (223 / 1) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն  (121 / 18) 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 15) 

  մինչեւ անգամ եւ աստուածայնոյն զնա գիտեմ հաճոյացեալ 

կամաց ցայնքան  (114 / 32) 

  որպէս զի յոյժ զօրութեան ի դորայոցն տայր ի պակուցումն ահի երբէական 

գնդին եւ զայն ցայնքան յաճախեցուցանէր համբարձեալ դժոխահեռ 

հայհոյութեամբքն, մինչ զի ոչ եւեթ նախատինս անարգութեան տեսանողականն 

դնէ ազին (191 / 28) 
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եւ ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի ոչ 

միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ ըստ 

հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 1) 

եւ որք ի յառաջն ելանէին ուրախալիցք անդրէն դարձեալք, որգովն ձեռն 

տալով աճապարեալք զիւրեանցն հանէին յաջորդս եւ նոքա դարձեալ 

զերկրորդն եւ այլք՝ զայլս, ցայնքան մինչեւ ի սպառել չուոյն:  (207 / 2) 

  Եւ նախ յառաջնում նուագին ամենեքեան զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ 

հանէին խոշիւն (214 / 18) 

  Եւ ամենայն, որ հանգոյն սոցա բնական իրաց գիտութիւն լիապէս 

ծանուցանէ, ցայնքան մինչ զի գրեթէ մարգարէական շնորհաւ վարեցեալ ի 

ներկայումս զհանդերձելոց ժամանակաց ընդունին զգիտութիւն  (234 / 24) 

  որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն 

բացերեւեալ արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

որոց մինչեւ ցարդեանս ամանակ եւ ցանբաւ յաւիտեանս նոցայն բացերեւեալ 

արձանագրի արդարագործութեանցն գովութիւն:  (125 / 21) 

  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս (126 / 12) 

եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտէ (41 / 22) 

  Եւ ցորքան սոցա իւրաքանչիւրոցն տիրեն ստացուածոց, առանց եւ մի ուրուք 

դրժանաց հուղկահարութեան, ամենայն յարմարեալ բարեզարդութեամբ՝ աստի 

յաւիտենիս ըմբռնեալ պատկանին վայելեալք:  (85 / 14) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան 

եղեալ, ցորքան ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ 

խորհրդով դաստիարակեաց ըստ լաւին  (158 / 35) 

  

ՑԱԾՈՒՆ         - 1 

  Զոր երբեմն ի բովանդակ ուժոյ եւ ի զուգահաւան կամաց բարեպաշտօն 

սահմանել ուխտադրութեանցն կէտ՝ ընդ ցածուն եւ մաքրագոյն զգաստութեանն 

եւ բարեգործել եւս զլաւագոյնն յորդոր  (224 / 5) 
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ՑԱԾՈՒՑԱՆԵԼ           - 1 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն 

փութայ ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ, եւ 

զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 12) 

  

ՑԱԾՈՒՑԱՆԵՄ          - 1 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, եւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, (73 / 29) 

  

ՑԱՄԱՔ           - 19 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 33) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել  (227 / 10) 

  Առ որս հայելով միւսանգամ զերծեալքն ի ցամաք՝ տարակուսէին դարձեալք 

երկիւղալիցք ահաբեկութեամբ զարհուրեալք եւ կարծէին զարդէն հասումն 

առնել առ նոսա:  (207 / 18) 

  Յաղագս որոյ սա գաւառ որոշեալ զատոյց իւր իբրու ոչ զմասն մի ի 

գոյութենէ աշխարհիս, այլ զընդհանրականն զծով եւ զցամաք. (136 / 1) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ, իբրու 

վերարկուելով համանգամայն իմն զծով եւ զցամաք եւ առատաբարն հասանելով 

ծածկեն եւ զի նոսայսն բնակեալ բարութիւնս:  (165 / 1)   

Այլ նա, թող զնկարուցն որ ի նոսա եւ զյօրինմունս երանգոցն, եւ կամ 

զյախճապակեայ հարթարդակն յատակացն, որ ի ներքսն զանթուելիսն ունէին 

ամբարեալ բարեբախտութիւնս՝ միանգամայն զծով եւ զցամաք:  (220 / 14) 
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  Եւ այսպէս զերկուս տարերս համազոյգս արակնելով ի գործ հարկաւոր 

պիտոյիցն՝ զծով եւ զցամաք, երթեալ տանի զմեծ եւ զզանազան 

բարեդիպութեանցն բերս հասարակաբար յերկաքանչիւր կողման (233 / 29) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս զանբնական իրս բնականս կացուցանէ եւ 

զանսովորս՝ սովորականս, եւ կրկին բարեփառութեան պատճառ լինի ազգի 

մարդկան, եւ զուգահաւասար մատուցանելով ի պէտս զծով եւ զցամաք, այլ 

քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս, զի 

բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ. եւ անդ պատշաճողաբար՝ գոգցես զօրէն գեղեցկաձեւ 

կամարի յարմարեալ ծայրիւքն առ միմեանս, այնքան միայն ցուցանէին 

վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ նաւացն 

գեղեցկացելոց:  (219 / 9) 

  եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ արեգական առ հասարակ ծովու 

եւ ցամաքի աստուածաբար տիրեաց:  (34 / 3) 

Զի բնաւորեցաւ ունել զիւրն հանգստակայ կայան, միս՝ ի խառնուածի ծովու 

եւ ցամաքի, միջրորդել բաւականաբար երկաքանչիւրոցն կողմանց բնակչացն 

յանկարօտ պիտանացուացն ընդունելութիւն:  (169 / 16)      

Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս 

(172 / 2) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 6) 

  ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի ծովու 

(66 / 11) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել (110 / 15) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի 
ցամաքի, եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս եւ ըստ այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն 
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ժամանէ վայրս, խաղաղութեանցն եւեթ լինելով վերակացու՝ ի ծովու 

միանգամայն եւ ի ցամաքի:  (114 / 24;  114 / 27) 

  Եւ եւս իրաւացի այս, զի զոր Աստուած պարգեւեաց արուեստսս յաշխարհի ի 

պէտս մարդկան, սա նորին շնորհաց սպասաւոր եղեալ ի կիր արկանէ վարել 

յառաջ եւ զմարդոյս տիրական իշխանութիւն զուգահաւասար ստացուցանէ ի 

ծովու եւ ի ցամաքի, (238 / 3) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն 

բարեփառութիւն  (220 / 29) 

  

ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ - 11 

  Եւ զի այսպէս ունի ժամանակս զամենազան բախտի մատակարարութիւն, 

յիրաւի սիրելի է սա ամենայն մարդկան, եւ ցամաքային պաճարաց, եւ թռչնոցն, 

եւ ծովյին լուղակաց (112 / 12) 

 մինչ զի ոչ շատանալ զանազան կենապատճառ 

պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք, այլ վարել փափագանօք աւելորդաց 

ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի 

բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ (148 / 29) 

  եւ այս զի ոչ ի լերանց պարունակի սահմանաւ, եւ ոչ մի 

ինչ ցամաքային էութեամբ, այլ զի երբեմն կայուն անդունդս է եւ երբեմն 

շարժուն, իմանամ վերագոյն դիտաւորութեամբ ճշգրտեալ:  (199 / 12) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3) 

  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս  (213 / 21) 
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  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

  «Այլ նաւաստութիւն, ասէ, յանբնական իրաց է՝ ցամաքայինց ընդ ծով 

ճանապարհորդել»:  (237 / 20) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ  (56 / 21) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ բերեալ 

օգնականութիւն (213 / 24) 

  Արուեստաւորագոյնք բնաւորելովս ի միջասահման ծովու եւ ցամաքի բաժին 

հարթ հասարակութիւն հանդերձ անխարդախ շահավաճառութեամբն զուգել 

ըստ երկաքանչիւրոցն ոչ անօգուտ երթեւեկ բերիւքն զցամաքայնոցն ի կղզիս, եւ 

զկղզայնոյն ի ցամաքայինսն բնակելոց հատուցումն:  (172 / 4) 

  

ՑԱՄԱՔԻՄ      - 1 

  Զաշնանայ՞ն զուգաւորութիւն. այլ ի նմա տերեւաթափ լինին 

եւ ցամաքին տունկք, (112 / 26) 

  

ՑԱՄԱՔՈՒԹԻՒՆ        - 1 

  եւ պաղեալ այնպէս ցամաքութեամբ կացի պաշարեալ, մինչ զի ոչ իշխեցի եւ 

ոչ զմիոյ ուրուք թանալ զկօշիկս:  (198 / 20) 

  

ՑԱՅԳ  - 2       

  որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ 
զցերեկ տքնել եւ տառապել (143 / 19) 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 25) 
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ՑԱՅՍՐ           - 1 

  Վասն զի այնպէս իմն աստուածային եւ երկնապանծ տեսանի հոյակապեալ 

անուամբն՝ միշտ արժանի զարմանալոյ, որ անդուստ մինչեւ ցայսր հնչեալ պատմի 

հրաշափառ յաղագս մաքրագոյն բնութեանն:  (122 / 31) 

  

ՑԱՆԿ  -  1 

յաւէժ բարօրութեամբ յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, 

եւ որակայեղց վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, 

տեսութեամբ ցանկ զուարճացեալ:  (240 / 27) 

  

ՑԱՆԿԱԼԻ       - 22 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 20) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 23) 

  հնարին անզբաղապէս ի բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու 

գոլ զարգացմանց, ըստ որում եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ 

տնկոյս կալուածոց:  (104 / 14) 

  բայց կարի յոյժ ցանկալի ախորժակ, որով անցեալ յարաժամ 

խաղաղականին պարապէ կենաց:  (120 / 23) 

  Զայլ եւ ոչ զբնաւ զոք, բայց եթէ զնմանապէս ցանկալի տատրակ, որ թերեւս 

կալցի ինչ զհաւասարութիւն:  (123 / 22) 
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  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի ախորժակաւ 

յօգուտ մատուցանել:  (165 / 17) 

  բայց առ այժմ երիցս երանելի հայրապետն ինքեամբ ճշմարտեալ եւ զայլս 

յառաջանայ ի բարեբանելն զհարազատ որդին եւ յայսմ ցանկալի տեղւոյ 

զազդեցեալ զանուշահոտութեանն բուրումն նմանեցուցանելով:  (173 / 1) 

  Այլահա սոյն ցանկալի կենդանի թէպէտ եւ եղեւ եւ անուանի անբան, սակայն 

ոչ ամենեւին անբաժ ի բանաւորապէս զյառաջադրեալն զգալոյ, նախ՝ զի առ 

անուանակոչութիւն համօրէն դառնայ, եւ երկրորդ անգամ՝ զի կազմ եւս ըստ 

հրամանի գործօնն էին յարգելուլ եւ ի շարժել ի գործն, դարձեալ է՝ զի եւ 

ինքեամբ իսկ առաջնորդեալ գալ ի սովորական կայանն:  (176 / 24) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն 

կոչմամբ ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 10) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ 

լցեալ ցանկալի բարութեամբ (217 / 27) 

  Այլ զուարճանայ ցանկալի ախորժակս (222 / 33) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 17) 

  Սոյն այս ցանկալի իրագործութիւն ի մէջ ամենապատիկ բարութեան 

վկայեալս զարդարի եւ ըստ կորովակի իրաւացւոյն մասին (228 / 16) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի յանպատշաճագունիցն 

(154 / 19) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 12) 

  որ ցանկալին ի տեսանելն է եւ պատրաստ առ ի սակեալն վճարել պէտս 

(137 / 20) 

  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով հասանել 

ի փութալիսն (159 / 24) 
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  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 10) 

  այլ եւ յոլովս անգամ զհակառակամարտ 

թշնամեացն զցանկալիս բուրաստանացն եւ արգաւանդահողն վտարեն 

երկիր:  (39 / 22) 

եւ զցանկալիս ընչիցն եւ ստացուածոց աւարելով, զտան հրձգութիւնս, եւ 

զբարձրաբերձ շինուածոցն տապալմունս, գերութիւնս կանանց, միանգամայն եւ 

համբակացն, եւ գրեթէ բոլոր իսկ հասակաց սրախողխող լինել ի 

ժանտախտակացն, եւ աստուածառաք բարկութեանցն, հաւակ լինող բազում եւ 

այլոցն եւս անբաւ հիքութեանցն:  (52 / 15) 

  բոլորեցուն թուին ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս 

զուարթառատք եւ բարեպաշտօնք:  (46 / 2) 

  

ՑԱՆԿԱՑՈՂ   - 1 

զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող  (204 / 4) 

  

ՑԱՆԿՈՐԴ      - 1 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ յամենեցունց 

փարթամն անցեալ համբաւի յընչից, որ եւ բարեպաշտ իսկ առ ամենեցունն 

այնպիսին կարէ լինել արարիչ, ցանկորդ զխայրեացն մատուցանելով 

ընդարձականձեռն նուէրս (85 / 28) 

  

ՑԱՆԿՈՐԴԵԱԼ           - 2 

  անխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 21) 

այլ ընդդէմ նմին բոլորեցուն ի սակեալ պաշտամանէն անիրաւաբար 

զզրկութեան ցանկորդեալ կատարէ զգործ:  (139 / 24) 

  

ՑԱՆԿՈՐԴԵԼ - 1 
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  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 8) 

  

ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ           -17 

  եւ որպէս առ ոչինչ իմն զգանձուցն վարկանելով մեծութիւն առ 

այնու ցանկութեամբ զոր ախորժեացն իսկ եւ կրթեցաւ վրէժխնդիր լինելով 

ազգին թշնամեացն:  (98 / 25) 

եւ կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, 

(173 / 10) 

  Ուստի կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ ածէ յերկեղածութիւն եւ կամ 

երագ յանդգնութեամբ, որ է եղբայր երկչոտութեան, ընչկենու 

յանարութիւն:  (145 / 13) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս 

հեշտ ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 15) 

  թերեւս ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին 

«զԱճեցէքն» կատարելով:  (111 / 28) 

  զամուսնութիւն այլոյ ի լրումն իւրոյ չար ցանկութեանն կամաց:  (74 / 2) 

  Ապա ուրեմն սոքօքն լուսաւորեալք պատրաստք ի մերկանալ 

զբիծ ցանկութեանն:  (171 / 18) 

  Եւ առաւել եւս այս, որ արտաքսընկեցութեանն սաստիւ զյանդիման 

տենչալւոյս ունիմ բնակութիւն գարրելի տեսութեամբ ի ցանկութեանն հաշման 

միշտ ընկալեալ զհաշումն (241 / 12) 

եւ մի ըստ միոջէ անբաւագոյն զըստ իւրաքանչիւրն ցանկութեանց, յոլովք եւ 

զձեռնագործականն առին ի կիր:  (53 / 30) 

  Եւ զայս ոչ ի յանկարծադէպ իրաց պատահեալ կրեաց, թէ ունիցի թողութիւն, 

որպէս դէպ լինի ի գինեաց եւ կամ յայլոց պատահից յակամայ գալ յիրս 

սխալանաց, եւ ոչ ի բնութենէ հեշտ ցանկութեանց պատրեալ՝ չունելով եղար, իւ 

զբոց բաղձիցն ցածուսցէ, (73 / 29) 
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  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն (181 / 22) 

  ի բաց վարեալ տանի ի խառնից հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս 

անմարմին զօրութեանցն հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ 

զողջախոհութեանն հաստատելով սահմանի:  (234 / 32) 

  Եւ ապա անասնական յարձակմամբ դիմէր կատարել 

զհեշտ ցանկութիւն պղծալից գործոյն:  (73 / 4) 

  Տի նա, թէպէտ եւ ի հոյակապ եւ ի հռչակելի տան թագաւորականի եղանէր 

զարգացեալ տիովք եւ զմարդախոշոշ բարուց ոչ թողոյր ցանկութիւն լցուցանել ի 

ծնողսն անպատուութիւն  (125 / 31) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ 

եւ զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 4) 

  Զոր գիտացեալ վարդապետ ոմն՝ կոչէ զսա արմատ զեղխութեան, որ 

բորբոքեալ ածէ յանառակ ցանկութիւնս պղծալից գործոց:  (145 / 8) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի բաց 

քակեալ:  (72 / 29) 

  

ՑԱՆՈՒՄՆ       - 1 

  ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր եւ կամ թէ յեւս աւելի ի 

հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն առաւելութիւն:  (172 / 10) 

  

ՑԱՍՈՒՄՆ       - 2 

  Ընդ որ յետոյ զգացեալ զառականս կնոջն առնել իմն զրուցի 

զայրանայր ցասմամբ, (63 / 21) 

  Զարհուրիմ սարսափելի դողացմամբ ի յերջանիկն ահեղ բարբառոյ սակս 

իմոյ ստգտանելի սխալանաց, զսրտմտականն ի վերայ 

բերելով ցասումն  (239 / 13) 
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ՑԱՒ     - 5 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ, հաց ցաւոց եւ տաժանելի քրտունք, 

վշտածնութեան երկունք եւ հնազանդութիւն ծառայական (241 / 7) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (241 / 32) 

զի այնքան չարալլուկ եւ վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի 

անգամ աղօթիւք եւ խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն 

հանգիստ:  (50 / 18) 

  չժուժամ անհնարին ցաւոցս, չեմ բաւական ի տարակուսանս վտանգից 

սակս որոյ ոչ եւս ուստեք կայ մխիթարութեան գիւտ:  (245 / 18) 

  որում նմանապէս հրամայեցաւ այլովքն առ իս դարձ, եւ 

հեծութեան ցաւօք որդեծնութիւն:  (187 / 30) 

  

ՑԱՒԱԳԻՆ       - 4 

  Վասն որոյ անդէն պատահէ ըմպողացն նախ կարծիք ուրախութեան եւ 

ապա ցաւագին տրտմութիւն (142 / 5) 

  Ով սաստկագոյն հառաչումն եւ ցաւագին հեծութիւն, որ ի դժպատեհ 

յարձակելով ի վերայ՝ լնու խաւարազգած մթարութեամբ զոգւոյս 

լուսաւորութիւն եւ ճմլեալ հեղձամղձուկ նեղութեամբ աղիտից՝ 

թարշամեցուցանէ զզօրութիւն բնութեանս, եւ այսպիսի կապանաւոր եւ 

յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս մխիթարութեան:  (194 / 24) 

  Այլ «ամուսնութիւն, ասէ, ի տրտմականացն է, վասն զի տարաժամ մահս 

մանկանց եւ կենակիցն ամուսնի ի վերայ հասուցանելով՝ յոյժ 

յանփարատրելիսն պաշարէ ցաւագին տրտմութեան»:  (225 / 24) 

  եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց եւ յալէկոծութեամբ սահուն 

եղեալ ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (186 / 1) 

  

ՑԱՒԱԳՆԱԳՈՅՆ         - 1 
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  Ըստ որում ապա յոյժ ցաւագնագոյն մահու պարտ եւ արժան վաղվաղակի 

զդա ի բաց կորուսանել:  (92 / 7) 

  

ՑԱՒԱԳՆԵԱԼ  - 1 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, ըմտ ասկղիպիդեայցն 

զբժշկութիւն, թերեւս ոչ վասն կարեկից ցաւագնելոցն լինել՝ բուժելով յախտից. 

այլ զի զհակառակսն դիւրաւ մատուսցէ, խանդալով ընդ առողջութիւնս:  (76 / 26) 

  

ՑԱՒԱԿՑԻ       - 1 

  Ի վերայ այսոցիկ ասացեալ բարեաց, յայնժամ ապա ես ոչ գիտէի անհոգացեալ 

զիմանալի չարին մախանս, որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի 

սարւոյն ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս եւ եկեալզիս 

թշուառացուցանել կամելով պատճառաւ իմն ցաւակցի եւ զօրէն իսրու 

նախահոգակ խրատու վարելով ի չարահնար խարդախութեանցն 

պատրանս:  (187 / 15) 

  

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ 

օգնեցէք ցաւակցութեամբ անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք  (240 / 2) 

  

ՑԱՒԵՑՈՒՑԱՆՈՂ       - 1 

  Իսկ երկրորդի՝ լեռնայինս հակառակ նմին խոցոտիչ եւ ցաւեցուցանող եւ 

միանգամայն անտանելի հիքութեանցն ձեռնտու  (135 / 15) 

  

ՑԵԼԵԱՍ         - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր եւ անդէն բուռն 

զհիքացելոյն հարեալ պատանաց՝ արիւնաթաթախ հանդերձ ձեռօք հազիւ 

ուրեմն ի բաց զերծանելով ցելեաս, մերկ եւ ի բաց ընկեցիկ արտաքս զայնորիկ 

մեռելոյ ընկենոյր մարմինս. յոյժ ողորմելի տեսութիւն ոչ միայն մարդկայինս 
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ասեմ բնութեան, այլ թուի թէ եւ հասակակ գոյացութեանցս ընդ 

երընաւդ:  (91 / 17) 

  

ՑԵՂ    -2        

ինքեան հնազանդեցուցանէր ցեղին զամենայն ցանկալիս 

գաւառացն:  (40 / 10) 

   իբրեւ յոյժ հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն 

անուանեցան ցեղս՝ հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն 

Ղեւեայ:  (97 / 18) 

  

ՑԵՐԵԿ           - 2 

  Որում տեղեակ են տածողք սորին, որք մոլեալ անչափ տաժանին զդառն 

ծառայութիւն հարկանել եւ զցայգ եւ զցերեկ տքնել եւ տառապել յերկս եւ ի 

պահպանութիւնս չարիս:  (143 / 19) 

վ ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ 

ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ արեւակէզ առնելով զօրէն 

լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, (149 / 26) 

  

ՑՆԾԱԼԻ        - 6 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

զի յանարգ եւ յանզգայ նիւթոյ գոյացեալ կերպարանեցայ բաւական աջովն 

պատուական կենդանի, այլեւ բանաւոր եւս եւ իմաստութեան շնորհի 

ընդունող:  (186 / 18) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն կատարմունս (162 / 4) 

  Վասն զի ոմն անդրդուելի պարիսպ շուրջ անկեալ գտաւ 

խաղաղութեանն ցնծալի եւ մխիթարական շնորհօք:  (164 / 10) 

  Հանդերձ այսոքիւք եւ այսպիսեօքս եղիցի ինձ աւարտ կատարելական 

ընտրելոց նախնեացն բարեյուսութիւն, որպէս զի եւ նոցունց ցնծալի բարեացն 

խոստացելոց ժառանգող լինել պատրաստեսցի անվթար:  (194 / 21) 
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  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ 

ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի 
ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  Վասն զի այսպիսի իմն զկատարելագոյնսն աւարտեալ բերէ ինքեամբ 

յաշխարհ զցնծալի բարեացն շահս, մինչ զի միշտ պատուականութեամբ լի գեր ի 

վերոյ համարեալ է ախորժակ:  (222 / 14) 

  

ՑՆԾԱԼԻՑ      - 1 

  Բայց ոչինչ նուազ աստէն առ սմին տեսցի զարդարեալ ցնծալից բարեօք եւ 

ամենեւին անխոտանն եւ զօրաւիգն կենցաղօգուտ պիտոյիցն յաւէտ զարմանալի 

եւ արմաւենոյն ծառ:  (179 / 8) 

  

ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ - 6 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած տխրութիւն փարատեալ 

եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն  (204 / 26) 

  ընդ նոսին անյագաբար ցնծութեամբ կայթէին պարելով՝ գոհացողք լինելով 

միաբանակի զամենեցունցն Աստուծոյ (207 / 3) 

  Եւ անդուստ ապա անդէն դարձեալք ձեւանային ցնծութեամբ (213 / 5) 

յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 11) 

  Եւ արդ զի այնպէս ամենայն ասամբք զանբաղդատելի հրաշափառ 

ներբողաբանութիւն տարաւ ժամանակս, մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան 

զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ հասարակ հնչեն երաժշտական 

ձայնւ զցնծութեան երգս:  (113 / 14) 

  Վասն զի նմանապէս նոյնօրինակ եւ այլումն ամենայնի՝ յուսով առաջիկայ 

վայելել զանդորր եւ զհոգեւոր անհոգութեան ցնծութիւն:  (190 / 31) 

  

ՑՆՈՐՔ           - 1 
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  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն (203 / 6 

  

ՑՈԼԱՑԵԱԼ     - 2 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 20) 

  եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք զօրէն 

ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին (144 / 27) 

  

ՑՈՅՑ    -11 

  

Զորոյ թէ կամեսցի ոք մանրաքնին տեսութեամբ անցանել զհետ համօրէն 

ասացելոցն եւ որ ի նմա կայ, պատշաճաբար զգոյութեանցն գտցէ ցոյցս, ինձ 

թուի թէ մեծ վերջացեալ թողանի առ ի զբոլորն յայտնել բան, յոյս նմանապէս ոչ է 

համարձակելի:  (119 / 25) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 9) 

  Սա ահա գոգցես յանկարծօրէն իմն այսմ գեղանի հոսանուտ ունելով 

բնութիւն, եւ մի միանգամայն ցոյցս երկիւղի յիս կացուցանէ:  (199 / 6) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս (231 / 23) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ, մանաւանդ եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան 

ի սկզբնագոյն լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել 

կարողագոյն:  (158 / 2) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան 

են ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն 

առիթ,  (231 / 29) 
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  որպէս տեսանէք իսկ ի վաղնջուց մինչեւ ցայժմ ցուցիւ կատարեալ 

զասացելոց բանիցս բեղունս:  (76 / 21) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 9) 

  որ իբրու մեծ իմն եւ ամենագեղեցիկ ցուցիւ աստուածակերտն կառուցաւ 

շինուած:  (219 / 20) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի, մանաւանդ թէ եւ ընդհանուր իսկ բոլոր 

տիեզերաց, առաջնորդ միանգամայն եւ պատմող լինելութեան երկնի եւ երկրի 

եւ որ ի նոսա:  (96 / 6) 

  Եւ համայն թէպէտ եւ սորա գոյացութիւն զօրէն լուսոյ ինքն զինքենէ 

խօսի ցուցիւք եւ ոչ կարօտ պատմող վարդապետի ուսուցանել զիւր գիտութիւն, 

այլ այժմ ըստ կարի անցցուք բանիւ պատմել վասն բնակութեան 

բարբաստիս:  (109 / 3) 

  

ՑՈՒՊ  - 1 

  Եւ իսկոյն ի տգաց միայն զպարսատիկն աջոյ ձեռամբն առեալ եւ մախաղ 

ընդ անութ, նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի 

հեղեղատ եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 8) 

  

ՑՈՒՐՏ            - 1 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն, այլ կշիռ յիւրումն պահանջէ ժամանակի, յորում թէ սխալեսցի 

ի միոջէ, անդէն վնասի յաստիանտի ծայրիցն, ի կանխագունէն՝ ցրտով եւ կամ 

անգիտութեամբ զբերրիսն խզելով ուռս եւ յանագանէն՝ ի դոյզն շարժմանէն 

պտղաթափ եւ ծաղկազերծ լինելով, (143 / 25) 

  

ՑՈՒՑԱՆԵԼ     - 36 
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  Այլ զմիոյ առաջիկայիս, որ համանգամայն նորա արգասեացս հաւաստի 

կարէ ցուցանել յառաջադիմութիւն  (45 / 20) 

գրեթէ զամենեցունցն կարացին ծածկել գիտութիւն եւ հիանալիք 

բազմաժողովն ցուցանել լսողաց:  (57 / 29)           

եւ զնորին խոյգողութեանն զարմ թագաւորութեանն ցուցանել ժառանգաւոր 

(68 / 3) 

  «արդ, եթէ կամիք, բայ, կարող եմ ես զնա ըստ հասակի մանկագոյն եւ 

նորոգապէս ձեզ ցուցանել»:  (68 / 25) 

  ուստի ինձ թուի թէ ոչինչ կարենյայտնի ցուցանել, ոչ զնաւելն անդր, եւ ոչ 

զգործեցեալ իրն:  (69 / 7) 

որոց չիցէ բաւականութիւն կարողապէս ցուցանել զօրութիւն ըստ ըղձիցն 

կամելոյ եւ զիրացն առնել որոշումն:  (84 / 22) 

եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս, որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի 

կենդանութենէ:  (93 / 24) 

  Բաւական է զայն ի ձեռն առելոցն ցուցանել գործ հզօրապէս ուժգնութեան եւ 

զնոյն վեհագունիցն կացուցանել արժանի պարգեւաց եւ պատուոց:  (106 / 5) 

  Եւ առ նմին երկարութիւն սորին ժամանակին, քանզի այնպէս 

բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի կարողութիւն է առ մի 

մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց թիւ:  (107 / 11) 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն 

կարեն ցուցանել հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին, որ 

զպատերազմականն յարդարեն իր եւ դիւցազնաբար զօրութեամբ առ ի ծանր 

զինազգեստն լինելով հանդուրժեսցեն վստահացեալք ապա յիւրեանցն 

կարողութիւն, նոյնգունակ եւ զիրացն առնեն կամակարութեամբ 

վճարումն:  (116 / 7) 

  Եւ եթէ այլոց այսպէս զուարճալի պայծառութեանց խարխարիչ ասացաւ սա, 

յինքեան զի՞նչ ինչ վայելչանացն կարասցէ ցուցանել գեղեցկութիւն:  (138 / 7) 

  որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր զհոյակապ 

յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել (163 / 1) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել (189 / 29) 
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  եւ կամ թէ յայլմէ ինչ գոլ ի բռնաւորական եւ յանժուժալի 

դիպուածոյ ցուցանել զյանկարծադէպս հեղեալ ի վերայ հիքութիւն:  (195 / 12) 

  եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ 

կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ 

գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել զզուգակցօքն (196 / 29) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 23) 

  Յորս էր ցուցանել չարագոյն եւ անհնարին ողբերգութիւն, զորս ոչ կարեմ 

ըստ հանդիպելոյն պատմել:  (207 / 29) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի 

(215 / 3) 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք  (217 / 27) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 24) 

  Յորմէ էր ցուցանել միւսանգամ հոծ եւ խիտ զբարեփառսն կացրդեալ 

մարդիկ, զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ, եւ ոմանք 

մատուցանէին վճարեալք եւ անդէն վաղվաղակի զգրոյն հաւատային 

հատուցումն:  (220 / 15) 

եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 3) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն, (232 / 30) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն (233 / 15) 

  որ հանապազ յիմաստութեանն դեգերին դպրոցս, յաւէտ 

գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն հանդէսս:  (234 / 16) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 9) 



4208 
 

  Ի գա՞լն արդեօք կատարեաց զչարագործութեանցն պատրաստութիւն, եթէ 

տարրացեալ ընտելութեամբ եւ երկայն աւուրբք զդաւողականն յարադրեաց 

խորհուրդ. այս եւ ոչ մի ինչ յայտնեացն գոլ ցուցանելով առաջիկայ 

անհաւանութեամբն:  (69 / 11) 

  Այլեւ դուք թերեւս ընդ այժմու դորայդ թորեալ հայիցիք արտասուաց 

իջուցեալ վտակս՝ հանդերձ թախծեալ դիմօք, եւ նկուն կորացեալ հասակաւ, 

արգահատելի որպէս թէ զինքն ցուցանելով, ընդ գետին եւ եթ պշուցեալ տխուր 

հայեցեալ (83 / 22) 

յորժամ ընդդէմ յարուցելոցն ի վերայ զինի մարտիւ, եւ առաւել յիւրումն բերէ 

գլուխ զյաղթութեանն ցուցանելով մրցանակս (114 / 30) 

  Զի կամաւոր յօժարութեամբ զնորին հրահանգեսցին հմտութիւնս, 

գեղեցկապէս ցուցանելով արգասիս յանձին զզանազան արհեստից վարժմամբ 

դիպողագոյն,  (115 / 20) 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն 

զգունոյն ցուցանելով խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ 

հակառակութեամբ գրեթէ առ արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ 

լուսաւորութիւն:  (121 / 18) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց ոչ զքամահելի 

անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց 

առձեռն ցուցանելով պատրաստագոյն:  (137 / 2) 

  եւ անդէն ի գլխովին անուն պարծանաց յաւիտեան իւրումն 

ժառանգեցուցանէր անձին, ցուցանելով սուտ վերերեւութեամբն զանյատութիւն 

պարծանացն:  (192 / 11) 

  Որ ի միում կողմանս ունէր վերնագիր՝ ցուցանելով զիսրայէլեանն հարեալ 

բանակ.  (209 / 19) 

  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս յաղթող քաջութեան եւ 

կացուցանէին երգս նուագաւոր ձայնից, եւ կատարելով զայն՝ մատուցեալ 

բաժանէին, զուգապէս ցուցանելով զձեւ արդարութեան:  (215 / 22) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս, զի 

բարձրագոյնք էին ճահ ցուցանելով հրուանդանս իմն եւ սարաւանդակս եւ 

ուղղաձիգ համբարձմամբ մտանէին ի ցամաքէս ի համատարածն ջուրս 

անցանել պարիսպ (219 / 7) 
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  Որոց պատշաճագոյն ընդունելով աճեցումն՝ անմոռաց զսորուն եւ ձեւով եւ 

գոյութեամբ եւ այլեւս աջողակ ունակութեամբ եկեալ ցուցանեն տեսողաց 

նմանութիւն:  (107 / 21) 

  եւ որ այլ եւս ինչ պատերազմականն իցեն արհեստք ամենայնիւ 

զինքեանս ցուցանեն արիաբար վարժեալս:  (115 / 26) 

  Ընդ նմին ոչ սուղ եւ շինողացն բազմութիւն, որ արուեստակելով երագապէս 

զհետ կամացն ածեալ՝ եւ զգործոյն ցուցանեն կատարելութիւն:  (232 / 15) 

զի բովանդակ մարդկայինս վայելք ի հակառակէն խառնեալ բազում անգամ 

եւ զսխալանացն յինքեան ցուցանէ բերս, (54 / 24) 

  Արդ՝ նախ եւ առաջին պատմութեանս սկիզբն իսկ բոլորովին 

զանյայտութեանն ցուցանէ բան:  (68 / 32) 

  եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի 

զքաջապտղութեանցն ցուցանէ առաւելութիւն (105 / 22) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն (106 / 11) 

  զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ զապառնեացն 

օգուտս ցուցանէ:  (111 / 4) 

  Որ պարփակեալ շուրջանակի իբրեւ պարիսպ ամրութեամբ՝ զ՛ի ներքս 

արգելեալն մարդիկ պահել անընդոստ խաղաղութեամբ ի յոլորտս՝ 

զհակառակորդացն մերժելով գունդս եւ ընդ ամենայն տեղիս 

զիւրն ցուցանէ նահատակութիւնս:  (114 / 22) 

  Միայն ամբաստանեալս, որպէս զկարի ոք ըմբահկող եւ առլցեալ 

ամբարտաւանութեամբ, եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն 

յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն (139 / 22) 

  Զի որքան ասացեալն զնուազագոյնսն կացոյց գիտելի գձձութիւն, այս 

զսաստկութեան իմն ցուցանէ նշանակ (140 / 3) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 28) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ  (144 / 18) 
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  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 8) 

  սակայն յաւէտ զնա յանկումն ի բարւոքն ցուցանէ ձեւի՝ համօրէն 

բեղմնաւորութեամբ անդաստանացն եւ բուրաստանացն:  (166 / 12) 

  որք զխօղամաղձականն բերեն ախտաժէտութիւնս եւ զմաղասոցն յուզմունս. 

նմանապէս բարեխառնութեամբն զբնակիչսն իմաստնագոյնս ցուցանէ եւ յոյժ 

խոհեմագոյնս:  (166 / 31) 

  յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ զօրէն 

մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր յառաջելն եւ ի 

հեշտական դադարմանն (176 / 31) 

  եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 4) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 16) 

  եւ այլովք ստացուածովք հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն 

տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ, յորում յաւետացեալ գոհութեամբ 

զիւրսն ցուցանէ ախորժողս:  (235 / 14) 

  որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել նոքօք զանդաստանս 

նոցա:  (211 / 16) 

  այնքան միայն ցուցանէին վայելչական մերձաւորութիւն, մինչ ելի մտի եւեթ 

նաւացն գեղեցկացելոց:  (219 / 11)       

  վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի կրթութեամբքն 

յոլովագոյն էր հրահանգեալ. որով ահագին միանգամայն եւ հիանալի այնպէս 

զինքն ցուցանէր բոլորեցունց:  (34 / 7) 

  եւ այնպէս յանգէտս, ասէ աղէկարծումն ժամանակի մերկ զնէ իւրումն 

մարտակցին ցուցանէր Գիւգեայ:  (63 / 20) 

  եւ առեալ խոյ մի յօշեալ ամանայր ի սան, եւ, զ՛առ ի ներքոյն բորբոքէր հուր 

եւ յեռանդանէն ի միջոյ սանին խլրտեալ զխոյն ցուցանէր իբր զկենդանի (68 / 29) 



4211 
 

  եւ յաղագս յոլովակին հրահանգելոյ՝ զինքն 

աղու ցուցանէր խորամանկութեամբ բաւականապէս հմտացեալ 

գիտութեան:  (81 / 3) 

  Այլ եւ ի կատար լերինն ստեպ ելեւէջս առնելով եւ ի գլուխ զյառաջարկեալսն 

տանել գործ՝ թեթեւագոյն մարմնոյ ցուցանէր հանդես:  (99 / 34) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ 

վաւաշոտութիւն ցուցանէր:  (128 / 1) 

  եւ գեր ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն 

ամենեցուն չարաւ կեցելոց:  (129 / 17) 

  Տի՛ նա՝ թող զգեղեցիկ ճշգրտութիւն կարմրայատակ գոյացութեանն, որ ի 

նոսին անցեալ ցուցանէր:  (205 / 16) 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ լի փքացեալ 

(209 / 25) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

  Եւ միտ եդեալ հայէի, զի աւելի եւս թող զնոցայն յիրերաց հարուածս, ի 

մնացեալսն գեդէոնեանն ցուցանէր զօրութիւն (213 / 1) 

  Եւ արդ որ այսքանեաց յորդաբուխ մատակարարութեանց բոլորեցունն 

ստացողի եւ ոչ սուղ ինչ շնորհահատոյց լինելով ցուցանիցէ հնազանդ 

խոնարհութիւն  (52 / 12) 

  զի ի կատարումն ածելով զարմանալի ամենայն ցուցցէ տեսողաց, որով եւ 

ինքն բոլոր անկարօտ յօրասցի ի կենցաղումս բարեբաստութեամբ:  (54 / 14) 

  զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց (200 / 5) 

Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

Այն որ զոգւոցն մաքրեաց զերեսս յաշխարհականս ալէկոծութենէ եւ 

լուսափայլ առաքինութեամբ յանդիման զԱստուածն ետես բան, եւ առընթեր 

բոլորեցունց ականատես եցոյց մատամբ:  (102 / 24) 
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  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ, եւ այլովք ստացուածովք 

հոյակապս եւ հռչակաւորս ի մէջ ամենայն տիեզերաց եցոյց եւ ցուցանէ:  (234 / 5) 

  

ՑՈՒՑԱՆԻՄ    - 48 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան 

զամենեսեան  (57 / 26) 

  Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 14) 

  Իսկ այնց յոյժ բարերաստ եղելոցն, հանապազ զկենցաղօգտակարագոյնն 

խրատուք միանգամայն բանիւ ի գործոց ցուցանի նահատակութիւն:  (31 / 17) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ, քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 26) 

  եւ թուի թէ հանապազ ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր 

զմահուն վտանգս բերեալ ցուցանի:  (48 / 11) 

  եւ սովաւ ի մէջ ամենայն կենդանեաց երեւեալ ցուցանի հրաշալի:  (56 / 17) 

  Տի՛նա՝ գազանաբարոյս այր ցուցանի գոգցես ի վաղընջուցն հետէ բազմաց եւ 

անչափից տարօրէնութեանց լեալ գործօնեայ, եւ ոչ որպէս թէ արդի ինչ ի 

ծայրագոյնս եկեալ երեւի չարիս:  (87 / 20) 

  որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս բուսուցանել ծաղիկս, եւ 

զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով վայելչութիւնս:  (96 / 32) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 22) 

զի չարութեանցն ծածկեսցին գնացք ի տգիտաց ոմանց, այլ ոչ եւ յիմաստնոց, 

զի նոցայն որպէս կամին՝ ցուցանի:  (126 / 27) 

  Բայց եւս չարագոյն զկնի վախճանին սոյն ցուցանի եւ յաւէտ հաւաստի 

հանապազ գոչելով զանբաւ չարութեանցն սորա գործս տէրունեանն 

զեկուցանեն գիրք ի ձեռն մեծին Մովսէսի ընդ բնաւ տիեզերս աշխարհի, 

(128 / 30) 
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  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք 

յոխորտացեալ ցուցանի զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով 

ամբարհաւաճութիւն  (132 / 5) 

  զո՞ ոք յայլոց իրացն առդատեսցուք, որ զուգահաւասար սորա 

հիքութեանցս ցուցանի. (151 / 35) 

  Բայց եւս գեղեցիկ յաջորդ սորա ցուցանի հանդերձ 

պարկեշտութեամբ  (162 / 25) 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ 

երկաքանչիւրոց ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն 

եկեալ նոցա քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 22) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ 

նորասքանչ ցուցանի նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ 

անցեալ կայ քան զբնաւ բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 21) 

  քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի (50 / 8) 

  եւ ոմամբ ընդհանուր ազգաց յիշատակելով սկիզբն ամենակատար 

լաւութեանց ցուցանին:  (159 / 8) 

  որ ցուցանին շրջագայութեամբ տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ 

տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ ամառնային կատարեալ 

ժամանակք:  (164 / 20) 

  Պատերազմական հանդիսիցն գուպարք միշտ ահա երիւքս այսոքիւք 

զանազանութեամբք յաւէտացեալ իւրաքանչիւրովքն ցուցանին զօրութեամբ՝ 

ծովամարտութեամբ, ձիավարութեամբ եւ հետեւակամարտութեամբ:  (208 / 26) 

եւ որքան այլք եւս նմանք այսոցիկ երկաքանչիւրոցն ընդդիմութեանց 

հաւասարեալք ցուցանին:  (226 / 19) 

  Նախ՝ որք անուամբ թագաւորացն ուրուք ժամանակաւ, եւ ապա 

անուանակոչութեամբ տեղեացն, յորս գործեցալն միշտ 

նշանաւոր ցուցանիւր:  (61 / 20) 

վասն զի ի նմա ճշմարտապէս ցուցանիւր, որպէս ասացի, պէսպէս 

աստուածայինն ծաղկեալ շնորհն:  (97 / 33) 

եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ կենդանիս 

ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 
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  եւ փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ  (77 / 15) 

  Իսկ եթէ գեղեցկութեամբ այնպէս ցուցաւ զարմանալի, ապա եւս սքանչելի 

զօրութեամբն գտցի ըստ երկուցն հանդիպեալ ժամանակացն:  (99 / 21) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ 

է ցուցաւ քան զերկիր, այլ ռչ եթէ լինելութեանն սորա է պատճառ (108 / 22) 

  Եւ արդ յորժամ այսպէս համակ ի հրաշալեացն ցուցաւ պատերազմականս 

իրագործութիւն, ապա պարտ եւ արժան է գովել յաւէտ նորագոյնք բանիւք 

զարմանալիս ամենեցուն կացուցանել (118 / 29) 

  Եւ եթէ յեւս վեհագոյնն, սակայն նորասքանչ տեսութեամբ եւ 

անդ ցուցաւ Յորդանան ի վերայ աստուածային բանի, ի նմանութիւն աղաւնոյ 

տէրունեանն իջեալ հոգի բարեհամբաւելով ընդ ամենայն տիեզերս:  (123 / 5) 

  եւ զարդարեալ ցուցաւ յամենուստ անպախարակելի փառաւորութեամբ 

(123 / 28) 

  Իսկ արդ որ այսպէս ի սկզբանէ մինչեւ ի կատարած բոլոր մասամբք 

խոստովանեալ կենդանիս այս ցուցաւ ստգտանելի լի անմտութեամբ եւ մոլեկան 

վաւաշոտութեամբ (134 / 30) 

  Իսկ տունկ, որ այսպէս բոլոր բնական պատահմամբ տարաւ զպարսաւ եւ 

ապականացու եւ մոլութեան պատճառ այլոց ցուցաւ, զո՞ ոք ի վայրենի եւ կամ 

յընտանի տնկոց ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (146 / 19) 

  Եւ արդ՝ տունկ, որ այսպէս երկբուսի խեղ ցուցաւ բնութեամբ, ի չարահնարէ 

հայթայթանօք գտեալ բերաւ յաշխարհ   (146 / 31) 

  նման սմին եւ հետագայս, որպէս յառաջագոյն ցուցաւ, մեծանուն 

ճոխութեամբ, զի եւ ի սքանչելի մերին զօրութեանցն ըստ այսմ առաւելահրաշ 

իրի առնուլ կերպարան:  (163 / 29) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ  (172 / 10) 

  Եւ արդ՝ իր, որ այսպէս ինքն ըստ ինքեան ի հեշտալեացն ցուցաւ, այլեւ 

այլոցն եւս ամենազան շահաւետութեանց մայրաքաղաք:  (225 / 10) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ 

անխոտան ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ  (227 / 17) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ 

հնարաւոր ցուցաւ, (237 / 22) 
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զահագին եւ զհոյակապ սպառազինութեանցն ասեմ.զոր առ համբարտակ 

բոլոր թշնամիսն ցուցին նահատակութիւն, ի պակուցումն նմանապէս եւ ի 

պարտութիւն:  (38 / 23) 

  Որք ոչ միայն կերպարանիս զանազանութեամբ սքանչելի 

զարարչականն ցուցին գործ զօրութեան  (53 / 26) 

  այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ 

զիւրեանցն ցուցին իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր 

նուագերգութիւնս ձայնիցն, եւ զաջողակ խրատուցն կարգաւորութիւնս 

յարմարական, որով սփոփեալ զբնաւ վշտացեալ սգաւորացն մխիթարելով 

անձինս:  (55 / 31) 

  Եւ որո՞վ արդեօք համարձակութեամբ համարձակեցայց, յորում ոչ 

դալարեացն երբէք կարասցեն ընծիւղել բոյսք, եւ ոչ տնկոցն ցուցին զանազան եւ 

հաստատուն վայելչութիւնք(200 / 12) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդ (198 / 28) 

ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 26) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի (167 / 28) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն (182 / 25) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 3) 

  

ՑՈՒՑԵԱԼ       - 10 

  Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի հարցեալ յումեմնէ. «Ո՞ւր են քո գանձք», 

զսիրելիսն ցուցեալ ասաց. «ի սոսա»:  (33 / 26) 

   քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս, 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 18) 
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  Զլակոնացի ոմն հարցեալ, թէ ո՞ւր սահմանք Սպարտաց. եւ նորա 

զնիզակն ցուցեալ ասէ. «Յայսմ վայրի»:  (38 / 10) 

  Եւ նորա զնիզակն ցուցեալ բայ. «յայսմ վայրի»:  (39 / 6) 

  Նմանապէս ըստ ժամուս եւ զձեզ դորա ցուցեալ հասակիդ 

պատրուակ(87 / 32) 

  զի ըստ ունակութեանն՝ եւ վճարմանցն ցուցեալ լինի ուժգնագոյն գործ 

(137 / 33) 

  Վասն զի չարառն եւ մոլեկան ոմն ցուցեալ մատոյց զսա աւելորդ պէտս 

աշխարհի, (142 / 32) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս սքանչելի 

փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն ուրախակցութիւն 

(158 / 22) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 17) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 5) 

  

ՑՈՒՑՈՒՄՆ     - 1 

  եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի գրեթէ ի բաց 

փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 4) 

  

ՑՐՏԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին 

եւ ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, 

զտաժանելի ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 10) 

  Նախ եւ առաջին հարկաւոր կերակրոցն պիտոյիւք սովով իմն հաշին 

եւ ցրտաբեկութեամբ (49 / 27) 
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ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն (149 / 25) 

  

ՑՐՏԱՇՈՒՆՉ - 1 

  զի անդէն եւ անդ վաղվաղակի կամ ի ցրտաշունչ սառնամանեաց եւ կամ ի 

խոշակայեղց ջերմութենէ եւ կամ ի դժնդակ ինչ գազանաց եւ ի թունաւոր ճճեաց 

սատակեալ լինէր:  (67 / 17) 

  

ՑՕՂ   - 1 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, (244 / 7) 

. 

Փ        229  (467) 

  

ՓԱԽՈՒՍՏ   -12 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ զօրէն 

քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք (100 / 25) 

բայց է զի խոյս տալով յապառաժուտ եւ յերեզն տեղեաց եւ յանտառախիտ եւ ի 

ճաղճախուտ վայրացն գոգցես իբրեւ փախստեայ իմն ի հարթայատակ եւ 

յարգաւանդահողն՝ ընդ սահմանաւ անկեալ պարաւանդի:  (130 / 32) 

  Սմին հանգոյն գտցի սոյն եւ ծանրաշարժ գնացիւք երբեմն զծառոյ կախեալ 

առ ոչ կարել ժամանել ի փախստեանն (126 / 29) 

  եւ առ աճապարելն խուճապիւք լի այնպէս կէսք վերջացեալք ի 
փախստեանն՝ սրոյ լինէին կուր, եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն 

երթային հալածեալք:  (210 / 25) 
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  եւ այլքն ի յոյժն փախստենէ զմիմեամբք անկանելով առաջի, դիաթաւալ 

յերկիր դնէին:  (212 / 29) 

  Եւ զի այնպէս գոգցես ամենայնիւ խրոխտ ի տեսանել երեւի եւ հզօր 

հսկայազն յիմանալ. եւ արդէն լոկ ի ցուցմանէս միայն ի միացումն երկիւղի 

գրեթէ ի բաց փախստի զբնաւիցս կացուցանէ անձիս:  (191 / 5) 

  ի ներքոյ նորա անցանելով ոստոց թեթեւագոյն փախստիւ եւ յաղագս 

այնորիկ կաշկանդեալ զօրէն երկաթապինդ լինէր կապանօք:  (126 / 30) 

  Վասն զի ոչ ծնողք են ի թիկունս, եւ ոչ դրացիք, եւ ոչ բնաւ այլ ոք ի 

մարդկանէ, եթէ փախստիւ գուժարկեալ արդեօք զիմս բողոքեմ նեղութիւն կամ 

զանմխիթար գերութեանս նեղութիւն:  (189 / 15) 

  որ ի գնդէն յատուկ դարձաւ ի փախուստ  (82 / 10) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն  (127 / 16) 

  Յորմէ ի փախուստ դարձեալ այնուհետեւ այլազգեացն լինէր 

կողմն  (210 / 22) 

  յորոց եւ նոքա յոյժ խուճապեալք անդէն ի փախուստ դառնային   (214 / 25) 

  

ՓԱԽՉԵԼ       - 2 

  Եւ ոմն՝ յորդորական. որպէս. «Պարտ է յաղքատութենէ փախչել»:  (44 / 7) 

  «Պարտ է յաղքատ չքաւորութենէ փախչել, եւ ի մեծն ծով անկանել եւ կամ ի 

ծայրագոյն հոսիլ բարձանց գահից»:  (49 / 20) 

  

ՓԱԽՉԵԼԻ     - 1 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն 

լիցի:  (79 / 4) 

  

ՓԱԽՉԻՄ      - 5 
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  Յաղագս որոյ եւ վտարեալքն իսկ եւ իսկոյն ի թողացուցանելն անթաքուստ 

յուզմամբ ելեալ ի վեր միւսանգամ սուր գնացս ունելով փախչէին յիւրաքանչիւր 

դարանիցն (214 / 31) 

  ո՞ւր բողոքեմ զպատուհասառաքս բարկութիւն, ո՞ւր փախչիմ, յո՞ ապաւինիմ 

(245 / 21) 

  յորմէ բոլոր բարեսիրացն խուսափեալ՝ փախչին յորժամ զկարի յոյժ 

զվրիժագործութեանցն լսիցեն ձայնս:  (129 / 2) 

  յորմէ իբր յապականող կիզողէ չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք 

յամառնայինսն  (142 / 22) 

  եւ ոչ տեսակք կենդանեաց պատեալ ի սփոփանս մտաց փախչին խաղիւք 

(148 / 6) 

  

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ           - 1 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 17) 

  

ՓԱԽՈՒՑԱՆԵԼ          - 1 

  Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 33) 

  

ՓԱԽՈՒՑԵԱԼ - 2 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն պարապեցին, 

առաւել աստուստ է ճանաչել, զի խոյս յընդվայրայածն 

եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից, եւ կամ յանօգուտ աշխարհական ինչ 

զբօսանաց (55 / 23) 

  Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան 

(241 / 1) 
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ՓԱԿԱԿԱԼ      - 1 

  եւ եղէց փակակալ արքայութեանն, հիմն եկեղեցւոյ (197 / 12) 

  

ՓԱԿԵԼ           - 1 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ եթէ 

փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն լինելութեանց 

երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 4) 

  

ՓԱԿԵՄ          - 2 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն եւ օգտակարաւն 

եւ կարողաւն:  (71 / 17) 

  Այո ասէ, այլ պարիսպ երկչոտութեան է նշանակ, վասն զի զորս ի ներսն 

արգելալս փակէ յիւրումն հաստատութեան, գոգցես անարիս իմն եւ յոյժ 

խենեշագոյնս զնոսա ցուցանէ:  (231 / 15) 

  

ՓԱԿԻՄ          - 3 

  որ յամենայն կողմանց մահ ի սորայս … 

արգելեալ փակեցաւ սահման:  (87 / 27) 

  եւ յայսցանէ ահա դժնդակ անտանելի պաշարմանցն փակի յինէն եւ գոնէ 

սուղ ինչ սփոփանացն եւ մխիթարութեանն մասն:  (185 / 23) 

  Բանան ինձ աւասիկ դրունք արտօսրահոս տրտմութեանց ի մշտնջենաւոր 

եւ յանզրաւ թախծանաց յուղարկելով ճանապարհ, եւ փակին լուսագնաց 

խնդամտութեան շաւիղք:  (239 / 10) 

  

ՓԱՂԱՂԷ        - 3 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 21) 
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  Էր զի ի տար աշխարհի գտեալ զայրն, զարարսն փաղաղէր  (73 / 10) 

  այլ զօրէն հրոյ մտեալ փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար 

զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 1) 

  

ՓԱՂՓԱՂԵԱԼ           - 1 

   որք դեռեւս յարբունս տիոցն են եւ հասակագեղն փաղփաղեալ դիմօք եւ 

կշռապէս զուգամասնութեամբքն հանդերձ առաւել յարմարագոյն եւ սքանչելի 

երեւին տեսութեամբ ամենեցուն:  (116 / 3) 

  

ՓԱՂՓԱՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ        - 1 

  Եւ այլք այլ ինչ իբր զանազան երանգովք անկեալ երփն երփն 

գունով փաղփաղեցուցանեն թոյռս, զօրէն ծաղկաւէտ մարգաց եւ բուրաստանաց 

բազմատեսակ յօրինեալ գեղեցկութեամբ:  (121 / 24) 

  

ՓԱՂՓԵԱԼ     - 1 

  եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի զանազանութիւն 

քաջագեղեցիկն փաղփեալ ձեւով՝   (132 / 10) 

  

ՓԱՅԼԱՏԱԿՈՒՄՆ     - 1 

  որ զմիջաւորքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն ճառագայթից 

ծաւալեալ՝ բլշեցուցանէ զբնական ներգործութիւն տեսանելեացս (193 / 4) 

  

ՓԱՅԼԵԱԼ      - 2 

  Որչափ մեծն ի նոսա դիոգենէս հռչակի, փայլեալ իւրովքն միշտ 

խրատաբանութեամբք, որոց յոյժ անբաւ երանութեանցն է գովութիւն եւ հանդէս 

բոլորիցն եդեալ բանաւորաց:  (31 / 21) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 22) 
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ՓԱՅԼԵՄ        - 1 

  Զի ոմանք զձիւնաթոյր սպիտակութեամբ ցայն փայլեն զգունոյն ցուցանելով 

խրոխտ վայզչութիւն, մինչ վէճ համարձակ հակառակութեամբ գրեթէ առ 

արեգակնայինն բերել ճառագայթարձակ լուսաւորութիւն:  (121 / 18) 

  Զիա՞րդ որ նա իրաւանացն փայլէր ուղղութեամբ, եւ պարկեշտացեալ 

ողջախոհութեամբն պայծառանայր,  (66 / 17) 

  

ՓԱՅԼԵՑՈՒՑԱՆԵԼ    - 1 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի զքաջըղձալի 

վայելչութիւնս փայլեցուցանելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի պակուցումն 

զտեսողսն, եւ առ հասարակ յորս միայն ազդեցումն մեծարգի բանին սորա 

հասանէր:  (156 / 4) 

  

ՓԱՅԼՈՂ        - 4 

  ապա եւ զանազան եւ փայլող ծաղկացն գունաւորութեամբ 

հրճուեալ  (170 / 20) 

մինչ զի ոչինչ ընդհատ զնոյնս գեղեցկութեանն պատիւ ի վերայ իւր 

նկարագրել  (180 / 23) 

  ուստի զուգախաղաց հասարակութեամբ նոյնպէս կրկնակի սփոփանք 

խրախամիտ զուարթութեանց յառաջանային ընծայել՝ բուրումն հեշտալի 

հոտոտելեաց, եւ փայլող գեղեցկագունութեամբ՝ զուարճացումն 

տեսանելեաց:  (217 / 24) 

  Ի սոյն գովելի իր որք որոշին երեւելագոյնք եւ բարեձեւք գեղեցկութեամբ 

դիմաց՝ պատշաճող հասակաւ վայելչացեալք եւս ի զարդուցն կազմուածս եւ 

պայծառազգեստք ի փայլող զինուցն մաքրութենէ:  (161 / 15) 

  

ՓԱՅՏ - 4 

  Յորում հանդերձ այլովքն ամենքումբք տուաւ իշխել անգամ եւ որ ի միջոցին 

եւս անկեալ կենացն է փայտ (186 / 34) 
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  այլ վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար 

կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ 

չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 31) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 4) 

  Ըստ որմէ եւ երկրորդն դաս երեւէր կարգեալ յարմարակայ յօրինուածով՝ 

զայնպիսիս ունելով ծառսն ի փայտիցն (217 / 1) 

  

ՓԱՅՏԵՂԷՆ   - 1 

  Վասն զի զզանազան պատրաստութեանցն յօրինուածս ի փայտեղէն նիւթոց 

զկազմեալսն զայն ի վեր ունելով սահացուցանէ ջուրն  (207 / 31) 

  

ՓԱՆԱՔԻ        - 3 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն (56 / 17) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ(111 / 18) 

  որք զփանաքիս եւ զերկչոտսն ահաւորագոյն միայն ձայնիւ բացէ ի բաց 

հալածականս յիւրեանցն առնեն բնակութենէ   (40 / 5) 

  

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 3 

  զրկեցայ յառաջնակն փառաբանութեանց, (246 / 19) 

  եւ ամենայնքն առ հասարակ ինձ 

մատուցանէին զփառաբանութեանն նուագս:  (244 / 18) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 9) 

  

ՓԱՌԱՄՈԼԵԱԼ          - 1 
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  Բայց թերեւս ոմանք շամբուշք եւ կամ փառամոլեալք յանառակ 

շրջագնացութենէն մարդիկ կարծիցեն իմն զսա վարկանելով լինել 

բարեփառութեանց ինչ պատճառ (130 / 13) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐ      - 4 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Եւ թէպէտ եւ ունին վեր ի վերոյ դոյզն ինչ բարեսացս, ոչ ի 
փառաւոր բարգաւաճելոց զոք, այլ յիւրեանցանման հիքագունիցն (151 / 15) 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք 

(38 / 18) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս յամենայն կողմանց փառաւորք եւ յոյժ վայելուչք 

հաստատութեամբ ճաշակեալք մտացն, իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց 

երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ 

տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ բարեաց մարդկան:  (183 / 19) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԱԳՈՅՆ     - 4 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ, ընթանան 

անարգել յօժարութեամբ ի յազգի ազգի շահաբեր գործոցն կատարմունս, յորմէ 

կենացն եւ փառաւորագոյն բարեբախտութեանն զեղանի յորդութիւն:  (162 / 7) 

  Յոյժ փառաւորագոյն աջողութեամբ եւ միշտ նորասքանչ զարմանալեօք 

առաջնոյ մարդոյն նախաստեղծին Ադամայ թէպէտ եւ շնորհեցան կեանք 

կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ շահելով յամենայն կողմանց 

զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 2) 

  եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (182 / 3) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք 

(158 / 6) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԵԱԼ           - 5 
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  Նոքին համօրէն եւ մեծաբաղձ տենչանօք հանապազ բարեհամբաւեալք 

խինին փառաւորեալ ճոխութեան:  (168 / 10) 

  յայսոսիկ ոչ իւիք այնպէս ընդասուն եւ համաբնակ 

կենդանեօքն փառաւորեալ սպասաւորի(174 / 2) 

որոյ եւ մանաւանդ կանանց առանձինն մահաչափ է զմերկն յումեքէ տեսանել 

եւ յաւէտ վասն այնպիսի փառաւորեալն թագուհոյ:  (64 / 12) 

եւ ի մէջ եկեսցեն ինձ բանիւս մասնաւորք ոմանք ճշմարիտ զարդու 

հոգեւորականաւն փառաւորեալք եւ յառաջակողմանն աջողակ աստիճանի 

դասեալք (154 / 9) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ոյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 31) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԵՄ - 2 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց զինքն 

քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ մեծանուն 

ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն 

նմանեցուցեալ փառաւորեաց:  (183 / 9) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 14) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐԻՄ - 2 

  բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս  (125 / 5) 

  յորս զօրէն թագաւորազին գրգեալ զուարճանայ ի վայելչութիւնս վայրացն եւ 

համբուրեալ փառաւորի եւ փառաւորէ իւրով շքեղութեամբն:  (109 / 14) 

  

ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ   - 8 

  եւ զարդարեալ ցուցաւ յամեուստ 

անպախարակելի փառաւորութեամբ  (123 / 29) 
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  վասն զի սովաւ անհասանելի երանութեանն բարիք լուսագեստ 

մեծապայծառ փառաւորութեամբ ի լերինն գրեթէ տեսանելի եւ յուսալի 

արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ:  (159 / 12) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ 

ամենայն փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 17) 

  ի մէջ ելով բազում երանութեան եւ անբաւ փառաւորութեան համարեալք 

լիցին:  (183 / 31) 

  եւ ես գեղեցիկ անդաստանօք ուրախանայի ի ձեռն 

յարազուարճն փառաւորութեան, (244 / 14) 

  Այլ թէպէտ եւ վրիպեցի յոյժ հիքացեալս ես, սակայն լաւագոյն վարկանիմ առ 

ասացելովքս յիշատակել եւ զկանխաւն իմ եղեալ փառաւորութիւն  (186 / 16) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ (193 / 32) 

  Իսկ ճանաչելն զնախախնամողն հայր եւ տրիտուր 

հատուցանել զփառաւորութիւն ամենեցուն աներկբայ խոստովանի կատարեալ 

արդարութիւն:  (112 / 9) 

  

ՓԱՌՔ - 19 

  որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս. (146 / 3) 

եւ կամ թէ ողջամիտ գովութեամբ յուսալով հասանել պսակի եւ մեծաշահ 

պատուոյ եւ փառաց (162 / 28) 

  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց   (196 / 1) 

   եւ զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց 

գործ եւ այս է վեհագունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 26) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 18) 
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  Այլ ես արժանաւոր լեալ պատուի անապական փառաց եւ թափորական էի ի 

լերին, տեսանելով հաւատարմօք եւ լուսազգեստ վկայիւքն զանճառելի 

այլակերպութիւն փառացն տեառն  (196 / 2) 

եւ շնորհեցան կեանք կենցաղոյս կատարելագոյն բարեօք աւարտեալ եւ 

շահելով յամենայն կողմանց զանճառելի փառացն ընդունելութիւն (216 / 5) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի (96 / 7) 

որ անչափ զաստուածայինն էր զգեցեալ փառս  (101 / 22) 

զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած  (172 / 22) 

  որ հանապազ ըստ առաքինութեանն զբարեզարդութեան 

փոխանորդէր փառս:  (190 / 1) 

  Նաեւ որ վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան լուտացաւ լեզուս, շարժեսցի 

յայսմհետէ ի նորին փառս բարեբանել եւ յուսուցումն մոլորելոցն:  (197 / 6) 

  սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ բարեբախտութեան փառս ի 

նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ եւ գեր ի վերոյ յորդառատ 

մեծութիւնսն  (218 / 23) 

  այլեւ հանդիսականք արուեստաւորացն մարդիկք բարեբանեալք ճայթէին 

իբրու յոյժ խրախութեամբ, զվայելուչն տեղւոյ յայտնէին փառս:  (220 / 24) 

Ո՜վ փախուցելոյ մեծարգի հրաշափառութեանն, լսող եղեալ իմ 

խնդացուցանողն ձայնի եւ խօսակակից անհամեմատելի վերաբանութեան, եւ 

ես յանկարօտ փառս հանգոյն նմին հանգուցեալ (241 / 3) 

  Այլ եւ ինքեանք իսկ բոլոր բարեբախտիկ երեւեալ 

զուարճանան փառօք:  (32 / 19) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս 

յօրանան փառօք:  (230 / 3) 

  Արդ՝ աւա՜ղ նմոյ նախէին բաստի, յորժամ բերկրէի 

ամենապարծ փառօք իբրեւ զտերեւախիտն ի բուսակս ի գնացս ջուրց (246 / 13) 

  Եւ ես նորոգեցայց միւսանգամ ամենապարծն փառօք՝ հոգւոյն 

ազատութեամբ, եւ զնորակերտն ժառանգեցից փառաբաստութիւն:  (247 / 8) 
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ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Եւ զայն աղէտս յատուկ ի կենդանեացն ոք յագեցուցանէ անձինս, եւ համայն 

յորժամ նովիմբ խոստովանեալ՝ յատեան ձգեսցէ չարեօք, թերեւս սուղ ինչ 

բաղբաղեալ գտցէ տեղի փաստաբանութեան յաղագս երկուց այսոցիկ 

պատճառեալ իրաց, կամ զանցեալն ինչ ի նմանէ անըմբերելի ընդ ինքն կիրս, եւ 

կամ առ հանդերձեալսն երկուցեալ կասկածէ ի կրկնապատիկն վասն 

հատուցնելոյ չարիս:  (89 / 27) 

  

ՓԱՐԱՏԵԱԼ   - 2 

  Եւ իմ զայս ամենայն տեսանելով՝ զխաւարազգած 

տխրութիւն փարատեալ եւ լուսազգեստ ցնծութեամբ զգեցեալ պայծառութիւն 

(204 / 26) 

  եւ ես փարատեալ ի տխրեցուցիչս ցաւոց՝ նորին հանդիսարար 

սքանչելագործութեամբք հասից միւսանգամ նորոգմամբ ի հրաշափառ 

վիճակս:  (241 / 32) 

  

ՓԱՐԱՏԵԼ      - 3 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 3) 

  Եւ արդ ո՞րպէս եւ կամ ի՞ւ իւիք արդեօք ի մէջ այսքանեաց նեղութեանց շուրջ 

զինեւ սաստկացելոց զթանձրամած տխրականացս կարիս 

կարացից փարատել (187 / 33) 

  

  Նոյն խառնեալ եւ բժշկացն առողջական սպեղանիս՝ բազում անգամ 

զախտաժետութիւնն փարատելով, արծարծէ ընդ առողջութեանն կարողապէս 

եւ զխորհրդոցն տեսութիւն:  (181 / 14) 

  

ՓԱՐԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵԼ - 1 
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  երբեմն փարատեցուցանելով զծմականիստ մէգս եւ այնպէս իբր ընտանի եւ 

կամակատար մերձեցելոցն յինքն ճանաչի, եւ է երբեմն բնաւորականաւն անդէն 

յանկարծակի պարփակեալ մառախղով (137 / 9) 

  

ՓԱՐԱՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ            - 1 

  որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ ծնունդս (166 / 25) 

  

ՓԱՐԱՏԻՉ     - 1 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 18) 

  

ՓԱՐԱՒՈՆ      - 1 

արհամարհեալ ի բաց այնուհետեւ հրաժարէր կոչել որդի 

դստերն փարաւոնի  (98 / 23) 

  

ՓԱՐԱՒՈՆԵԱՆ          - 1 

  Այլ եւ յԵգիպտոս ի փարաւոնեան զօրացն սրտապախ ահիւ խոստովանեալ. 

«տէր պատերազմի ընդ մեզ»:  (115 / 2) 

  

ՓԱՐԵԼԻ        - 2 

  Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ 

ծաղկեսցի, եւ բժշկութեանն արուեստ՝ փարելի եւ ոչ փախչելի ամենեցուն 

լիցի:  (79 / 3) 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք, եւ ռյք ըստ պատուական իշխանութեանն 

աստիճանի ի նոցանէ կարգեալք:  (177 / 30) 
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ՓԱՐԹԱՄ       - 4 

  նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ օգտակարութեանցն առիթ 

(231 / 31) 

  Տինա, զսոյն եւ մեծախորհուրդն խրատաբանէ Սողոմոն, անընչին՝ ոչ 

հակառակել ընդ փարթամին. զի մի յոլովագոյն բայ կշռովք բարձցէ 

զնա:  (48 / 26) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  Եւ եւս ի զուարթառատն լինելոյ սփռող եւ բարեփառագոյն իսկ՝ 

յամենեցունց փարթամն անցեալ համբաւի յընչից (85 / 26) 

  

ՓԱՐԹԱՄԱԳՈՅՆ      - 4 

  յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ վայելեն. 

առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ թաթաւուչք 

համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 

քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք  (52 / 7) 

  Նաեւ ըստ բազմութեանդ ազգի վայելուչ ցուցանի յոքնազան երամոցն 

աճեցեալ շատութեամբ, որպէս փարթամագոյն երեւեալ եւ յոյժ 

բառացի:  (122 / 23) 

  Յաւէտ փարթամագոյն անապական մեծութեամբն եւ միւսս թեեւ միայն 

սքանչելագործ մաշկեակն ճառեսցի, աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ 

յառաջանալ (157 / 32) 

  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելչականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. (167 / 21) 

  

ՓԱՐԹԱՄԱՆԱԼ         - 2 

  որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն բարեբախտութեան կենցաղոյս 

պատփառս, քան թէ յոլով սիրելեացն փարթամանալ պարուք (35 / 21) 

  զի ի գեր ի վերոյ փառս փարթամանալովն եղիցի յաւելուած եւ 

կիսոցն՝  (172 / 22) 
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ՓԱՐԹԱՄԱՆԱՄ        - 1 

  քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ շահիւք ի 

սակարկեալն փարթամանայր հարկից (82 / 31) 

  

ՓԱՐԹԱՄԱՑԵԱԼ       - 1 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի 

եւ փարթամացելոյ ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ 

առաւելեեալն ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց 

զամենահաճոյ եւ զհրաշալի գովաբանութին:  (104 / 1) 

  

ՓԱՐԹԱՄԱՑՈՒՑԱՆԵԼ         - 1 

  եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ զինուորելով ի բժշկութիւն եւ 

առատապէս անոնօք փարթամացուցանել զկարգեալ բուժիչսն (76 / 14) 

  

ՓԱՐԹԱՄՈՒԹԻՒՆ    - 15 

  որում հետեւի եւ փարթամութեան ընչից տանն դերեւումն:  (73 / 24) 

  եւ զի նմանապէս ահա ունելով բերէ յինքեան 

զմեծափառ փարթամութեան իրս:  (234 / 2) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն (106 / 33) 

  եւ կամ ի գեղեցիկ ինչ փարթամութենէ հանդերձ զարմիւքն մատնին անկեալ 

ի դառն երթալով ծառայութիւն:  (39 / 31) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ յաւէտ, քան եթէ 

յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս զպիտանացուսն 

մարդկան:  (163 / 16) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 18) 
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  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին (112 / 22) 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ շինութիւն 

քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 29) 

  Որ զփարթամութիւն թագաւորաց եւ գեղջկաց եւ ամենայն արուեստաւորաց 

մարդկան մատուցանէն (112 / 16) 

  Մինչ զի ուրումն տեսեալ զյոյժ փարթամութիւնն եւ զբարգաւաճեալ պատիւ 

թագաւորութեանն, եւ ընդ միտ ածեալ զանբաւութեան մթերեալ գանձուցն գիտել 

զշտեմարանս (34 / 8) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ 

զշատագոյն փարթամութիւնն  (167 / 27) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ նովիմբ անկարօտ 

բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 5) 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ 

յառաւել փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 23) 

  որպէս ասացեալ եղեւ զկենցաղոյս պատճառս բարեբաստութեան, զընչիցն 

նախ եւ առաջին պատահեցելոցն աւարեալ գերփէր փարթամութիւնսն (86 / 15) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս 

երեւեցան փարթամութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն 

բնութեամբ  (173 / 14) 

  

ՓԱՐԻՍԵՑԻ   - 1 

  ստանայի զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 30) 

  

ՓԱՓԱԳԱՆՔ  - 4 

  Եւ ստուգելի զսոյն ի թագաւորին է դստերէ, յորժամ ետես զնա 

պայծառացեալ գեղեցկութեամբ յամենայն մասանց մարմնոյն, ոչ ինչ 

դանդաղեցաւ առնուլ իւր ժաոանգորդ՝ վասն առաւել 

հաճոյական փափագանացն:  (99 / 17) 
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  Եւ կեսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեակաձեւ խառնեալ 

գոյն, որ ի բաղձանս փափագանացն զամենայն ձգէ տեսողացն 

անձինս:  (121 / 22) 

պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա չարաչար 

զրաւումն փափագանօք տեսանել (78 / 5) 

  Որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել իբրեւ զդժոխս, մինչ զի ոչ 

շատանալ զանազան կենապատճառ պիտոյիւք ցամաքային պաճարանօք, այլ 

վարել փափագանօք աւելորդաց ծովայինն շահից եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ 

մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին 

հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 29) 

  

ՓԱՓԱԳԵԱԼ   - 1 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 30) 

  

ՓԱՓԱԳԵԼ     - 1 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի փրկութիւն 

հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի իրագործութիւն:  (204 / 6) 

  

ՓԱՓԱԳԵԼԻ   - 11 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, (104 / 12) 

հասեալ կալաւ փափագելի եւ ընտանի չարեացն իւրոց զհիւսիսայինն 

խստաշունչ սառամանեացն վայրս:  (136 / 3) 

  Վասն զի վեր ի վերոյ զբարւոյն երեւոյթս փափագելի ցուցանէ համով եւ 

գունով եւ ի ներքս ի խորոջն դարանեալ ունի զդժնդակ չարութիւնն:  (141 / 27) 

  որոց առանձնաբար հասակք եւ բաժանեալ ժամանակք, բայց կամք եւ 

դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի կէտ:  (159 / 18) 
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  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց առ փոքր ինչ 

դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ 

կամ փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, 

սակայն յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն 

ամբողջ ունել պատրաստք են:  (173 / 10) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն  (182 / 25) 

  Ի ձեռն որոց եւ հարազատ որդւոց փափագելի պտուղ որովայնի, միաբան եւ 

ազգատոհմային ջերմութիւն, ըստ կամաց տուր եւ առութիւնք եւ ըստ ըղձի 

ուրախակցութեամբն զուարճացումն (223 / 11) 

  Յաղագս որոյ եւ ի զատանել երբէք ըստ այսպիսի փափագելիս՝ ըղձիւք իմն 

եւ յոյժ ջերմագութ հայեցուածու բաղկացեալք  (226 / 4) 

  մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափագելին մատուցանիցէ երկիր 

(125 / 17) 

  Բայց արդ այժմ խոցոտումն ի վերայ կարէվէր արկածից դնի՝ բնակելով դէմ 

յանդիման փափագելոյս. (186 / 5) 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս յանկութեան օտարացեալ 

ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 1) 

  

ՓԱՓԱԳՈՂ    - 2 

  Վասն զի ոմն ի սոցանէ հանդերձ իսկզբամբ իսրայէղեան բարետոհմն ազգին 

նախադուռն իմն եւ հզօր հիմն բոլոր բարեպաշտութեան փափագողացն եղեալ 

հաստատեցաւ:  (154 / 14) 

  Փափագողք եւ ժամանակացս այսոցիկ եւ յոյժ սիրելագոյնք. եզոյս՝ 

բազմախումբ մշակացն մանկունք եւ նաւազացն եւ այլք, որ միանգամ 

կանխեալք ի յանցնիր յառաջեն գործառնութիւնս անհատ բարեկամութեամբ եւ 

զցանկութիւն ունին առ սա:  (168 / 1) 

  

ՓԱՓԱԳՈՒՄՆ            - 4 

  եւ անյապաղ երագութեամբ դարձեալ հրաժարեալքն իբրու 

թեւաբոյս փափագմամբ ի յառաջադէմսն բերեալ, ուր եւ կամեսցին, 

ընթանան:  (171 / 5) 
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եւ իբր կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի (141 / 1) 

  որք ի յանբան կենդանիսն զագահ աւելաստացութեանցն բաղձան 

լնուլ փափագումն (91 / 27) 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր  (98 / 26) 

  

ՓԱՓԱԿԱՍՈՒՆ          - 1 

  Աւա՜ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն, ուր զի ի գրգանս ինձ եւ 

հեշտալի զբօսանս փափակասուն եւ երանալից տնկագործիւր դրաստ, 

միապետական գոյացուցանող ակնարկութեամբ, եւ ես ի զանազան եւ ի 

բազմաշնորհ բառացութեանն տեղւոջ միջակացեալ, յաւէժ բարօրութեամբ 

յղփանայի յոքնասեր մրգոցն հազեղութեան, ճաշակօք, եւ որակայեղց 

վերերեւութեամբ տենչալի գունոց, տեսութեամբ ցանկ զուարճացեալ:  (240 / 22) 

  

ՓԱՓԱԿՈՒԹԻՒՆ       - 1 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր բերող, քան 

թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն կոչմամբ 

ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 9) 

  

ՓԱՓԱՔԱՆՔ  - 1 

  եւ բաղձայր փափաքանօք, զի եւ այլք պարազգեստ ի հանդերձիցն տեսանեն 

զն (63 / 17) 

  

ՓԱՓԱՔԵՄ    - 1 

  Տի՛նա դարձեալ եւ անկարելի իսկ է, մարդկայինքս կամակարաբար եւ 

որում փափաքեն, հասանել, անգամ եւ ոչ արտաքնոցն իրաց, թող թէ 

զաւակասերութեան, ըստ ախորժելոյն յոքունց եւ կամ նուազից:  (61 / 33) 

  

ՓԱՓԿԱՆԱՄ  - 1 
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  Եւ ապա ի կասելն յայսմանէ ըստ զառամութեանն տիոց 

գրգեալ փափկանայ միս վերստին բարեխնամ կերակրողութեամբ, որպէս զի իբր 

զմու ի մեծաշահագունիցն իւրոց ի կալն մատուսցի ինքն ի գովելի վախճանին ի 

վայելմունս հեշտակեցութեան:  (178 / 13) 

  

ՓԱՓԿԱՍՆՈՅՑ         - 1 

  Եւ ոմն ի սոցանէ մայրաքաղաք բարութեան, առ ի գրգանօք 

եւ փափկասնոյց բարկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն, կրել 

զկենդանութիւն մարմնական:  (164 / 12) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ, 

գեր ի վերոյ զօրութեամբն հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բարեօք 

զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս, եւ անկանիմ մերժեալ ի նմանող անդնդոց 

եւ յալէկոծութեամբ սահուն եղեալ ի ցաւագին կեանս կենցաղոյս:  (185 / 27) 

  

ՓԱՓԿԱՍՈՒՆ            - 1 

  եւ այնպէս զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն 

թռչնոց, անդադար խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի 

գրգեաւ փափկասուն հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ 

յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 17) 

  

ՓԱՓԿՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, եւ այն զի կեցեալ ի տան թագաւորին 

հանդերձ փափկութեամբ, ընդ որ առաւել է զարմանալ:  (100 / 13) 

  

ՓԵՌԵԿԵԼ      - 1 

  Եւ վասն ոչ լինելոյ ատակ, եթէ զաղխեցելոցն կարել փեռեկել մածուածս, ի 

հարկէ տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէ (91 / 14) 

  



4237 
 

ՓԵՏՈՒՐ        - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 16) 

  

ՓԹԹԵԱԼ       - 1 

  փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն, եկեալ 

պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն  (105 / 20) 

  

ՓՂՁԿԵԱԼ     - 1 

  բայց միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու 

ամենայնիւ փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 14) 

  

ՓՇԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Եւ սակայն զսա ոչինչ կարաց ի յանդգնութեանցն բուժել աղիտից, որ զմիշտ 

հակառակն ընտրեաց իւր սովորութիւն, եւ զդերեւացեալն անդաստանի 

յաջորդել անբերութիւն, այս ինքն 

զմայրենի փշաբերութեանն չարութիւն:  (125 / 27) 

  

ՓՈԽԱԴՐԵԱԼ           - 1 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ, բայց ըստ 

աստուածայինն ծածկեալ աջոյ՝ ոչ ի մահ, այլ ի կենդանութենէ 

յառաւել փոխադրեալ կենդանութիւն:  (102 / 13) 

  

ՓՈԽԱԴՐԵԼ  - 1 

  Այլ նա զնոյնս առեալ՝ ի հելլենացւոց բաւական լինէր փոխադրել լեզու 

հզօրապէս կամակարութեամբ:  (41 / 4) 
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ՓՈԽԱԴՐԵՄ - 1 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն  (167 / 26) 

  

ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  յորմէ եւ դղրդելով իւրաքնչիւր ոք, յապականութիւն 

ընդունելով փոխադրութիւն աշխարհիս մասունք՝ եկեալ, ըստ ասացելոյն 

իմաստնոյ ուրումն, ի պակասել բարւոյն սորայս երեւեալ ծանուցաւ 

լինելութիւն:  (136 / 15) 

  

ՓՈԽԱՀԱՏՈՅՑ         - 2 

  վասն զի այնչափ դրդէ յանչափ զեղխութիւն զըմպողսն, մինչ զի ոչ ի գործս 

տեառն թողու հայել, եւ ոչ յիրս մարդկան դառնալ, եւ ոչ ի կենցաղօգուտ երկս 

արհեստիցն կանխել, եւ ոչ փոխահատոյց լինել իւրաքանչիւրց սիրոյ եւ երկիւղի 

պարտուց (145 / 20) 

  Բայց արդարաբար հաւասարութեամբ եւ կանխագէտ տեսանող 

կրկնապատիկ փոխահատոյց կամաւոր սպասաւորին գտանելոյ, 

աճեցուցանելով աղօթիւք զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. թող զայս որ 

արդարապէս էառ զվրէժ ի ճշմարտութեան հակառակորդաց:  (157 / 25) 

  

ՓՈԽԱՀԱՏՈՅՑ ԼԻՆԵԼ – տե՛ս ՓՈԽԱՀԱՏՈՅՑ գլխաբառի տակ 

  

 

 

ՓՈԽԱՆԱԿ    - 33 

  վասըն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ 

քաղաքաց փոխանակ պարսպաց արժանի ամրութեան (38 / 20) 

արբոյց փոխանակ կենսականի զմահաշունչն դեղ (76 / 34) 



4239 
 

  տարաւ փոխանակ խողխողմանն զնոյն ինքն հատուցումն վրիժուց:  (77 / 11) 

  Իսկ այս արիւնախանձ վիրագ կրկին ամբաստանութեան պարտական, 

որ փոխանակ առողջական դեղոյ՝ հիւանդականօքն վարեցաւ անյագ, 

եւ փոխանակ կենաց՝ մահու ցուցաւ պատճառ (77 / 13;  77 / 15) 

  Ապա եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, յայնժամ քաջահաճոյք 

աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ խնդութեանն բարգաւաճեալք 

միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք յաւիտենի:  (89 / 8) 

զայս նոքա մի մի ի վերայ ինքեանց առին փոխանակ անչափ ուղղութեան 

վարուց:  (97 / 13) 

  առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ 

ազգօք, փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 12) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն վարել 

օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  այնմ փոխանակ սիրոյ՝ չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 7) 

  այլ փոխանակ յինքենէ տածմանց, թէեւ զարգացեալքն յոմանց ըստ 

զանազան հեշտալի պաճարանաց ի ձեռս եկեսցեն վրիպակութեամբ, ոչ 

բարեբաստութեան ինչ,  (136 / 23) 

  որ փոխանակ աստուծոյ պատուեն զպորտս եւ ընդ փառաց՝ զգեցեալ են 

զամօթալի ձաղութիւնս  (146 / 2) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ. 

եւ փոխանակ իմաստութեան անմտագոյնս գործէ զիւրն սիրեցողս:  (150 / 8) 

  աստանօր բաւական է ի ցոյցս այսորիկ յառաջանալ, մանաւանդ 

եթէ փոխանակ ապականացու շահից կարգեալ իշխան ի սկզբնագոյն 

լինելութեանց երկնի եւ երկրի՝ ի բանալ եւ ի փակել կարողագոյն:  (158 / 2) 

  փոխանակ ի հասարակաց ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն 

օդագնաց լինելով ամբարեցաւ:  (159 / 2) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս ուղիղս 

օրինաւորին. ի բաց մերժելով ի մտաց զսնոտի պանծանս 

ամբարհաւաճութեան. փոխանակ որոյ զիջանելոյ ըստ չափաւոր խոնարմանն 

(161 / 11) 
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  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ 

գերազանցեալ փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ 

մատակարարութեանն բաժանման:  (177 / 18) 

  եւ գործեսցես զնա փոխանակ գլխոց երիւք ժամանակօք՝ ներկայիւ եւ 

անցելովն եւ ապառնովն:  (185 / 16) 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ հայրենի քաղցրութեանն՝ 

անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն բան:  (187 / 23) 

  եւ են ստոյգ դժոխահեռ պատերազմողք, որք փոխանակ յաղթութիւն առնելոյ 

անօրէնութեանս՝ զպարտութիւնս խոստովանին, եւ փոխանակ մատուցանելիք 

բախտի՝ զրկութեամբ հիացուցանեն ի հեռաստան գնալ ճանապարհ, տարագիր 

ի հայրենի ժառանգութենէն առնել:  (189 / 4;  189 / 5) 

  Յաղագս որոյ եթէ այնք էին լեալ յաջողուածք, ոչ եւ ուրախութեանցս 

խափանէր կենակցութիւն եւ ոչ փոխանակ սիրոյ՝ յասացեալս դրդէին 

չարիս:  (190 / 10) 

  դարձուցից զհայհոյող լեզուս ի բարեբանել զտէր եւ խրատել զմարդիկ. 

եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  Բայց ի վերայ այսոցիկ նոքայն էին ոչ ունելով սպառազէնս ի գործ, եւ ոչ 

սաղաւարտս ի գլուխս, եւ ոչ սպառազէնս յոտս, եւ կամ զամրութիւն զրահիցն, 

այլ փոխանակ ասացելոցս՝ զաղեղնաւորութեանցն եւ զնիզակացն եւ զսուսերաց 

զտիգացն ընդ նոսին պատրաստութիւն, եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք 

զինագործութիւնք բարձեալ բերէին:  (212 / 4) 

  եւ ասեմ յորդորող ի վերայ հայրենի արարոցն մինչեւ ի մահու չափ 

մրցումն՝ փոխանակ տան եւ ընտանեաց դնել զանձն:  (224 / 18) 

  Փոխանակ ընդ որոյ եւ պատրաստին կրկնապատիկ բարիք պատրաստել՝ 

դարձուցանել զարժանաւոր դարձուածս հայրենի աշխատութեանն ի ծննդոցն՝ ի 

կենդանութիւն պատկառելի պատուոյն կամակատարութիւն եւ 

ծերատածութեանցն վերստին խնամակալութիւն:  (228 / 26) 

  Սմա ապա ո՞ ոք այնքան ի թշուառականացն եղիցի մինչ 

զի փոխանակ յարգելոյ եւ մեծարելոյ՝ զայսպիսի ընդունակ բարեաց, ընդդէմ ինչ 

ասել բամբասանս կարասցէ յանդգնաբար ձեռնարկութեամբ 

համարձակել:  (231 / 11) 
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  Զոր եւ ընկալեալ զխնդրուածսն ճեպի միւսանգամ հատուցանել նոքօք 

տրիտուր տուողին, փոխանակ ապրանացն՝ զգոհութեանն պատարագս, եւ 

զնուագաւոր բարեբանութիւնս:  (235 / 11) 

  որ պարսաւադէտ բարս ունիցի, եւ ընդդէմ ասել բամբասանս 

չար փոխանակ բարւոյ:  (237 / 18) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 17) 

  եւ ժամանեցին ինձ աղէտք չարեաց, փոխանակ յարազուարճ ուրախութեան՝ 

սուգ վտանգի համբուրեցի:  (244 / 21) 

  Կորուսի զմեծապարծուն փառաց առէս. զրկեցայ յառաջնակն 

փառաբանութեանց, եւ փոխանակ այնորիկ զգձձատեսակն համբուրեցի 

վտանգս:  (246 / 19) 

  Ուստի յայտ է, թէ զայսպիսի իրաւացւոյս պատճառ արուեստակեալս 

պարիսպ, եւ զորս միանգամ ի նախահարց տարաւ ոք բարի ստացուած՝ 

հատուցանել զփոխանակն ծննդոց  (233 / 2) 

  

ՓՈԽԱՆԱԿԵԱԼ         - 1 

զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ զզեղումն հնձանացն, ընդ 

որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի պատուական քարանցն 

լինի:  (167 / 30) 

  

ՓՈԽԱՆԱԿԵԼ            - 1 

  եւ զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ 

վարձ, այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 25) 

  

ՓՈԽԱՆՈՐԴ  - 4 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 7) 

  Եւ կամ յաղագս հարազատաց թագին եւ վայելից տէրութեանն, եւ կամ 

արժանաւոր փոխանորդացն յաջորդելով զթագաւորութիւնն, ի մէջ մատուցեալ 
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մահուչափ՝ բաւական բառնալով բազում հիքութեամբ նորայն լինէին 

անձին  (65 / 4) 

  Այսպէս եւ զինուորելս, յորժամ հերքեալ պարտեսցին, զօրք 

հակառակորդացն, այնուհետեւ ընդարձակեալ փոխանորդի առնուլ 

աւարառումն բռնմամբք զնոցին մեծութիւնս (163 / 14) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագայթիւքն՝ զխտութիւն պտղոցն եւ զբազմութիւն սաղարթիցն եւ 

զբարձրագեղ վարսիւք զոստոցն համբարձումն եւ զայլս մի ըստ միոջէ 

երեւելագոյն գեղեցկութիւնսն:  (166 / 1) 

  

ՓՈԽԱՆՈՐԴԵԱԼ      - 1 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք  (241 / 5) 

  

ՓՈԽԱՆՈՐԴԵԼ         - 4 

  կարօղք են եւ զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորդել ծնողացն, 

որբոց եւ այրեաց բարեմտագոյն լինել վերակացու եւ յոյս բարի 

համարձակապէս առ ի հանդերձեալսն համբարել:  (50 / 10)    

  Բայց ի ժամանակի սահմանեալ խառնիցն ընդոստուցման զոյգ ի հարկաւոր 

կենդանասիրութեանն պէտս փոխանորդելոյն աղագաւ, եւ ի կատարել այսորիկ 

բաւականութեան հրաժարեալք ի վաւաշալից իգամոլութենէն՝ պահպանին ընդ 

մաքուր ամրոցաւ ողջախոհութեանն:  (177 / 5) 

Սկսող փոխանորդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն 

Նոյ  (160 / 12) 

  Զոյս դիտէի այնուհետեւ եւ գլխածանրեալս եւ ցնորիւք թմբրութեանն 

բանդագուշեալս՝ լքանելով յանվայելուչ նիրհումն, եւ փոխանորդելով գրեթէ 

մինչեւ զտունջեանն ծագումն ընդ խաւարային գիշերոյն գալստեան:  (203 / 7) 

  

ՓՈԽԱՆՈՐԴԵՄ        - 1 

  եւ անդուստ այլոցն ընկալեալ փոխանորդեցին մի ըստ միոջէ ի վերջ 

եկելոցս  (115 / 11) 
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  եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 12) 

  Նմանապէս եւ զուղեկցացս փոխանորդէ զպնդութիւն՝ լքումն, եւ զխորհել եւ 

զիմանալ՝ անզգալ թմբրութիւն (193 / 16) 

որ հանապազ ըստ առաքինութեանն 

զբարեզարդութեան փոխանորդէր փառս:  (190 / 1) 

  

ՓՈԽԱՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ           - 6 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր 

պատուասիրական փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ 

համակամութեան օրինի (204 / 15) 

  զի սակաւ աւուրբք յորդորեալ ի խառնիցն ածէ յարձակմունս եւ զայն՝ 

յաղագս փոխանորդութեան զաւակի եւ անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս՝ 

խաղաղացեալս զնոսա համեստացուցանէ:  (167 / 7) 

  ուստի եղիցի այնուհետեւ յառաջանալ ընդ տնարար շինութեանն եւ 

հարազատաբար ժառանգակալացն փոխանորդութեան:  (228 / 25) 

  որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն 

ելով ի փոխանորդութեանցն, ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի 

պատճառք կենդանութեանս մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս:  (85 / 5) 

  Միւսոյն եղանի սկիզբն՝ ի զարմանալիսն 

մատչելով փոխանորդութիւն:  (168 / 24) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ 

զարատես փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 5) 

  

ՓՈԽԱՏՈՒԵՄ           - 1 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ 

զփշոցն փոխատուես տխրութիւն:  (243 / 23) 

  

ՓՈԽԱՐԷՆ     - 3 
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  այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս 

հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 31) 

  որ սմա մեծապէս մատուցանէր գրգանս, այնմ փոխանակ սիրոյ՝ 

չարահատոյցն եղեւ վիճակելով փոխարէնս:  (127 / 8) 

   յորոց նախերգաբարն տածեցաւ զփոխարէնսն հատուցմամբ:  (182 / 15) 

  

ՓՈԽԱՐԿՈՒԹԻՒՆ    - 1 

  իրաւացի է ըստ իւրոց բարւոք շահաւորութեանցն յաջորդեալ նմանապէս 

առ այլսն զփոխարկութեանն հատուցումն (228 / 23) 

  

ՓՈԽԵԼ          - 1 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 12) 

  

ՓՈԽԵԼ          - 1 

  Սակաւ ինչ ասասցես նախ՝ ասողին գովութիւն, զկնի այնորիկ զնոյն ինքն 

զպէտսն փոխելով ասասցես, ապա զպատճառն, ի վերայ այնորիկ եւ 

յընդդիմակէն դիցես, ասասցես եւ զառակն (30 / 25) 

  

ՓՈԽԵմ          - 6 

  Վասն որոյ իբրեւ զեւս չար աւելով ինչ յանխնայ վանեն զմարմինս 

ամենավիշտ աղիտիւք եւ զցայգ ցրտահարութեամբ սեւացուցանեն, եւ զցերեկ 

արեւակէզ առնելով զօրէն լորտնեալ մշակի բրտացուցէանեն, եւ զմոյնսն ի 

տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնս ի տգունութիւն, եւ զբնական գեղեցկութիւնսն 

զոր ունին՝ ի տգեղութիւն:  (149 / 27) 

  Բայց բեր աղէ փոխեսցուք բանիւս եւ յարտաքինն նորա հայել մեծութիւն, 

զոյս շուրջ զիւրեւ ի բոլոր ազգացն հաւաքեալ իւրումն համբարէր ազգի, 
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առաւելապէս իմն կամեցեալ երեւեցուցանել բառացիս առ բնաւ ազգօք, 

փոխանակ թշուառականագոյն աղքատութեանն:  (101 / 9) 

  Զի ոչ երբէք ըստ որթոյդ վրդովասէր բերոց, եւ կամ ըստ այլոց եւս նմանելոյ 

սմին ցուցանէ առ ընդունողսն դժնդակութիւն, թերեւս խելագարութեամբն 

ապշեցուցանելոյ հաւ չարեաց կարդացեալ, յիրաւացի եւ ի ճշմարիտ վարուց 

զըմբռնեալսն յինքենէ ի հոլանեալն փոխէ անիրաւաբար յանդգնութիւն, այլ 

հեշտընկալ եւ խաղաղասէր մատուցմամբ իւրոցն շահից խնամարկեալ 

զստացողսն դարմանէ՝ ի յստակամիտ եւ յանզեխ զգաստութեան վարս 

հաստատուն պահելով:  (106 / 14) 

  Եւ երկրորդին՝ յառաւելն զնոյնս առեալ փոխէ ջերմայեղց 

տապախառնութիւն, զհամեղ պարարտութեանցն ի պտուղս ամբարել 

մեծութիւն:  (165 / 29) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն, զարեւանն 

որպէս ասացի՝ առնելով զյաճախութիւն եւ ծայրապատար զերակացն գործելով 

առուս, բնաւորեցաւ նովիմբ նահատակաբար զբոլորեսին յիւրաքանչիւրումն եւ 

զօրացուցանելով ի բարեգործութիւն եւ սահման ընկալեալ յեւս 

յաւէտագոյն փոխէ անզանգիտելի նահատակութիւնն:  (167 / 3) 

Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 21) 

 

ՓՈԽԻՄ  -1 

  Եւ այնպէս բարեխառն ճոխութեամբ զիւրեանց վարին ժամանակ կենաց. եւ 

իբրեւ հասեալք ի կատարման ամանակ, ոչ բազմամեայ ծերութեամբ 

ապականեալ կերպարանաց, եւ ոչ ջերական ախտից իմիք, այլ մինչդեռ 

յարբունս տիոցն են, ամենեցուն երեւեալ ըղձալի. եւ ապա փութանակի անդէն եւ 

անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով 

զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին կեանս:  (118 / 9) 

  

ՓՈՂ  /կոկորդ/         - 1 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ 

եղբայրականն փողիցն:  (126 / 17) 
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ՓՈՂ /պատերազմի փող/ -  2        

եւ գային լոկ պատերազմականս ունելով փողս եւ ընդ նմին ամանս 

խեցեղէնս, յորում ծածկեալ բերէին ջահս:  (212 / 18) 

  եւ աճապարեալք ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս եւ աջու ձեռամբ 

զպատերազմականն ունելով հարէին փողս (212 / 23) 

  

ՓՈՂԵԼ           - 1 

  Եւ զայն իմացեալ եբրայեցւոցն այնուհետեւ ի բաց զիւրեանց ընկենուին 

ջահս, եւ փողելով ուժգին՝ մատուցեալ ձեռն ի գործ արկանէին ի նոսա նոցին 

զինուքն:  (212 / 31) 

  

ՓՈՂԵՄ          - 1 

  առ հասարակ փողէին յանդգնաբար անկանելով յանդունդսն եւ 

յոխորտօրէնս:  (207 / 16) 

  

ՓՈՂՈՑ          - 3 

  Ուշադրեալ դիտէի, զի յանկարծօրէն իբրեւ յեղակարծումն ժամու 

գեղեցկայարմար կարգաւ մի ըստ միոջէ դիմեալ յարձակէին մտանել ի ներքս 

անթիւ խումբքն մարդկան եւ յառաջադասին ի հետ մեծին Մովսէսի ըստ 

իւրաքանչիւր պատուականութեան յուղի անկեալք ընդ նորոգ փողոց եւ ընդ 

հրաշագործ ճանապարհ:  (206 / 27) 

  ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի քաղաքն մտանէին տանել ի 

ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 25) 

  եւ համանման կենդանագրութեամբքն ի փողոցս եւ ի յանցս հրապարակաց 

հանդերձ գեղեցիկ յօրինմամբք եւ դարձեալ գծագրեալ ի մատեանս արձանակեն 

անջինջ յիշատակօք (118 / 11) 

  

ՓՈՅԹ            - 28 
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  Իսկ եթէ ոչ ի միում ժամանակի փոյթ տարաւ մի ինչ իրաւացի կարգաց, այլ 

չարախտական դեղով մեղանաց վարեցաւ ի վնաս անձին եւ հասարակիս 

(74 / 11) 

  Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել եւ բազմասերել (143 / 6) 

  Իսկ ձիավարութեանն ոչ այնքան զնահատակութեանցն ունի փոյթ՝ որչափ 

թէ հեռագոյն վրիժակօք նետաձգութեանն՝ կարծիս տալ անարութեան, զանձին 

եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 1) 

  եւ զնոյն արդէն փոյթ կալեալ զցոյց տեսական գործոյն  (211 / 10) 

  Եւ այլք զտուրեւառութեանց բերէին փոյթ՝ վաճառաշահիկք 

լինելով:  (220 / 19) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 8) 

  Ի սորա շինութիւն փոյթ պարապոյ ցուցանել եղիցի ինձ եւ իմոց 

հաւանեցելոցն (233 / 14) 

  որ ինչ միանգամ պատերազմական փոյթն յառաջանայր ընտիր 

սպառազինութիւնն, (205 / 30) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 9) 

  Արագ արագ թեթեւութեամբ ճեպեալ եւ յերկրորդումս է իմանալ զփոյթս՝ ի 

նաւօքն ճանապարհորդել (171 / 4) 

  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք, զբազմապատիկ խորամանկութեանն 

դարանակալութիւնս նիւթել ընդդէմ դրժողացն եւ զգուշանալ ի նոցա 

դարականալ նենգութենէ  (162 / 15) 

  Եւ ումեմն յայնցանէ, ռյք ինաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի տածումն 

օգտբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 23) 

  բայց առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ 

առոյգութեանն դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին 

տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն եւ հաւասարաց նոցունց ցուցելոց:  (217 / 4) 
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  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ 

վասն փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 28) 

  Եւ նա ասէ. «Յոմանց յաղագս երագագոյն փութոյն. իսկ ի կիսոցն՝ յառաւել 

խոնջական ջանուն»:  (36 / 24) 

  Տի նա յոլով անգամ ի դաւողացն թափէ զինքն թռչնոց փութոյն անխափան 

կամակարութեամբ:  (121 / 12) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն 

(220 / 28) 

  Վասն որոյ պարտ եւ արժան վարկանելի է այժմ ամենայն 

անյապաղ փութով ի ձեռս զմահացուն առնուլ անօթս եւ զպարս բազմախումբ 

մեծս յորդորել կաճառ  (84 / 28) 

զկոչողացն նոցա լսելով ձայնս յոր երթան փութով զհրամանն 

կատարելով  (122 / 1) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով պատարագին (156 / 9) 

  Երկոցունց սոցա գործօնեայք յոյժ հեռի ի հեղգութենէ, եզոյս՝ 

արագաշարժ փութով ի հանդիսադրին տեղի, յաղագս ճեպով տագնապի 

հասանելով ի վերայ ատելեացն եւ այնպէս ապա հերքելով զընդդիմակացն՝ 

կարասցեն աներկիւղ յանհոգութեան զիւրեանցն կողմն 

ապրեցուցանել:  (161 / 33) 

  Նախադասն՝ անյապաղ փութով ի բուսուցանելն ճեպեալ զամենայն, որ ի 

հողոյս ածանցին կենդանական սերմանք:  (166 / 7) 

  Որ առ նմին տեսանէր հանեալ զկերպարանս ձեւոյ չորից բարբարոսական 

աշխարհակալացն, հանդերձ ամենայնիւ պատերազմականն 

մատուցանելով փութով, (202 / 23) 

  Եւ նորին աղագաւ պատրաստք այնուհետեւ ի զինուորելն 

պնդակազմ փութով, ի մշակելն եւ ի նաւավարել եւ ի բնաւս առ հասարակ 

անհեղգաբար յառաջանան ճեպելով:  (226 / 27) 

  Ապա արժանավայելուչ է անյապաղ փութով այսմ անցանել ախորժակի եւ 

կամ գովել զայնոսիկ (235 / 27) 



4249 
 

  Զի՞նչ առնեմ, ո՞ւր բողոքեմ զյանկարծադէպ պատուհասառաք բարկութիւն, 

զոր վատաբախտիկս անձն կատարէ ի վերայ իմ չարահնար փութով:  (243 / 27) 

  Սակս որոյ հրահանգէի զնոյն փութով բարեպաշտութեան յառաքինաւէտն 

ասպարէզս (246 / 9) 

  Հասեալ ի բենազն աստիճան, ուր զկացրդոցն կատարելով, եւ 

բարեպաշտ փութով տօնասէր անձանց, բարւոք յարմարեսցես գովասանական 

հանդէս:  (247 / 21) 

  

ՓՈՍ    - 1 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք  (39 / 15) 

  

ՓՈՍԵԼ           - 1 

  յայնժամ գործի եւ ոչ ինչ պատրաստագոյն ունելով, այլ դեռ եւս զայն ինչ 

վախճանեցելոյ վիհ անմաքուր ձեռօք սկսանէր փոսել (91 / 9) 

  

ՓՈՐԵԼ           - 1 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելովք,  (39 / 15) 

  

ՓՈՐՁ - 11 

  անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան 

տեսանել:  (107 / 25) 

  իբրու ի ճշմարիտ շայեկանացելոց երեւեցան փորձ եւ ընտիր տունկք՝ 

առատաշնորհ հօրն Աստուծոյ կատարեալ տուրք ի սփոփանս կարեաց եւ 

բարեաց մարդկան:  (183 / 21) 

  առ ի շուրջ տեսութեամբն զփորձ ճաշակելոյ համանգամայն իրաց 

աշխարհիս հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն   (106 / 21) 
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  անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա իմանալ յեղանակի, թող 

թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ առնուլ քննութեան:  (138 / 20) 

  Ուստի հարկաւորապէս կարծեմ զփորձ առնելով այսպէս նշանաւոր 

երեւմանս՝ անկար հասու գոլ կատարեալ տկար եւ հողեղէն 

բնութեանս:  (193 / 19) 

  Բայց ոչ անգիտանամ զփորձ զարհուրեցուցանողի դիպուածոյս յաղագս 

յառաջագոյն խոտորելոյ յուղիղ ճանապարհէ ճշմարիտ խոստովանութեանն եւ 

զընդդէմ համբարձումն աստուածային կամացն՝ բարեպաշտութիւն 

համարելոյ:  (193 / 24) 

  միտ եդեալ եւ ի թշնամիսն հայէին սպասելով, եթէ զինչ կատարած նոցայն 

եղիցի, զո րոց կամեցան զփորձ առնուլ (207 / 7) 

  Որք արդէն խոստովանեալք փորձիւ ցուցցին շահք առաւելութեան ի 

յարադրութենէ հաւաստի համեմատութեանցս առ իրեարս (174 / 3) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել(223 / 31) 

  Միովս կիրթք ի զանազան հրահանգիցն վարժմամբ պատերազմանօքն 

հմտանայ փորձք, (160 / 33) 

  Ուստի յայտ է պատշաճ իմաստնանալոյ փորձք խելամուտք հնարաւոր 

իմաստիւք եւ ի զինուորելն փոյթք (162 / 14) 

  

ՓՈՐՁԱԳՈՅՆ            - 1 

  տի՛նա՝ եւ երիվարօք եւ ընտիր զինուք եւ փորձագոյն ընդդէմ թշնամեացն 

հոգացեալ ունել կազմութիւն:  (80 / 3) 

  

ՓՈՐՁԵԱԼ      - 1 

  Որք ըստ այսգունակն փորձեալ բարուք զօրավարացն հանդերձեալ 

արգասեօք հաւատարմային անձինք  (80 / 19) 

  

ՓՈՐՁԵՄ/ԻՄ/            - 12 
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  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին եկեալ քաջաբարութիւն, զի 

անվնաս զիւրեանցն եւ անխարդախ փորձեսցին անցուցանել 

ժամանակ:  (93 / 34) 

Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս մտածութեամբ 

զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն  (125 / 9) 

  Եւ այս թէպէտ ամենեցուն յայտնի է ցուցիւ իրացն, այլ սակաւուց, որոց դոյզն 

ինչ զանխլացեալ է դժնդակութիւնն սորա, ես փորձեցայց անցանել 

բանիւ:  (147 / 10) 

  Որում յիրաւի ապա նմանապէս եւ ես փորձեցայց անցանել բանիւ եւ 

համարելով զդոյն ի ճահ զԴաւթի եւ զԳողիաթու միայնակուութիւնն բերեալ 

այժմ առաջի ձերոյս եդից լսելեաց այսպէս:  (209 / 9) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել. զի զկարգս դասու առ միմեանս անշփոթ ազն մարդկան 

կալցին, եւ անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն ամբողջ եւ հաստատուն 

պահեսցէ, եւ կինն նուիրեալ իւրում առն՝ պարապեսցէ զարժանաւոր պարտ 

սիրոյն հատուցանել. եւ ի ձեռն երկոցուն համակամ մտերմութեան կենընծայ 

բոլորափառութեան ամենեցուն պատահեսցէ:  (72 / 13) 

  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս, եւ ձեզ այժմ բառնալ ի կենաց զհասարակաց 

թշնամի զվիրագս այր ոչ զմարդասպանութեան, այլ զհաճոյութեան կամաց 

վեհին բերէ նպատակ:  (78 / 23) 

Իսկ եթէ որ դոյզն ստացուածոց ընկերին խորող փորձեցաւ լինել գող՝ առ ի 

զկարօտութիւն աղցաւոր պիտոյից անձինն լցուցանել, որ թերեւս ոչ այնչափ ինչ 

ի բարկութիւն ձգէ զզրկեալն, որչափ ի յարգահատանս գթոյ կարեկցութեան, ձեր 

արդարակորով իրաւունքդ ոչ տան թոյլ աստուստ անբաղայս անցանել գնալ, այլ 

արդարակ ըստ գործոյն՝ բերեն ի վերայ զհատուցումն դատաստանի:  (73 / 14) 

  Որում ժամանակ ի դէպ գտեալ զառաջարկութիւն փորձեցաւ գործով 

կատարել, անջատելով  (73 / 36) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  Այլ միայն ի չարախորժակ սրտին եղեալ խանդալով ընդ համատոհմիցս 

կենդանասեր բազմամարդութիւն, զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն 

իջուցանել, թէ էր օգնեալ կարողութիւնն. վասն որոյ պատեհ գտեալ ժամանակ 
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զառաջարկութիւն խորհրդոյն գործով կատարել, առ որ 

կարացն՝ փորձեցաւ:  (77 / 26) 

  Վասն որոյ ծանուցեալ հանճարասէր մարդկան զկենացս արհեստից 

զպտուղ, ամենայն ուժով փորձեցին զայս նախախնամութիւն պանծացուցանել 

յաշխարհի  (76 / 8) 

  Ոյք եւ յարադրելով առ իրեարս, փորձեցին զհամբարեալսն յինքեանս 

աջողուածս ի մէջ ունել:  (160 / 2) 

  Որ յառաջ զկինն պատրեաց լրբենի երեսաց խնծղալից հայեցուածովք, եւ 

այժմ զձեզ փորձի կախարդել արտօսրահոս ողորմելի գեղձմամբք, եւ զմի եւ 

զնոյն զգայութիւն կեղծաւորեալ՝ երկուց կազմէ որոգայթ:  (74 / 17) 

որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի փրկութիւն իւր 

պատրաստել:  (78 / 7) 

  Եւ զայս ախորժելով փորձի ուսանել զթագաւորականն հանճար եւ զոյգ ի 

ձեռն առնուլ զպատերազմական եւ զխաղաղական վարս (110 / 6) 

փորձի գեղեցկութեամբ եւ զօրութեամբ զարդարել զամենայն:  (110 / 27) 

  

ՓՈՐՁԻՄ   - 5 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն յարդարեալ 

հնազանդեցոյց, վասն զի հմտագունի եւ առաւել փորձին Արիստոտելի 

կրթութեամբքն յոլովագոյն էր հրահանգեալ (34 / 5) 

  Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, յորս 

եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ ուղէշս յապաւել եւ 

զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ 

արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 13) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, նային 

բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ ընթացից օդոյն, 

եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք, եւ հատանել զարահետ 

ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն, ընդ որ խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն 

զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, եւ ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն 

ընկեցմանն փորձին:  (149 / 6) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն եւ 

զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ չարեաց, զոր իբր 
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զբնականս օրէնս արհեստիս փորձին բազումք յարուեստաւորացն գործով կատարել 
(149 / 13) 

  Յիմաստութեան, զի մի վայր հաւաքելով զբազմութիւնս արուեստաւորացն՝ 

պարապեցուցանէ զբոլորս հանապազ իբր ի յոյժ վարժման՝ ի կալ ի հրահանգս գիտութեան 

յիւրումն բնակութեան, յորոց կէսք ի միմեանց փորձին զզանազան հանճարս՝ բանական եւ 

գործական արհեստից, եւ կէսք յառաջանալով բերեալ անցուցանեն զիւրաքանչիւր 

զիմաստիցն գիւտս:  (230 / 14) 

  

ՓՈՐՈՏԻ        - 2 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, եւ զայլ 

մօտաւոր փորոտիսն առ հասարակ պասքեցուցեալ անչափ ջերմութեամբն 

պապախէ եւ ապա ի ստորուստ փորոտեացն ցոլացեալ չարահոտ գոլորշիք 

զօրէն ծխախառն հրոյ զվերնայարկօքն պատին  (144 / 25;144 / 26) 

  

ՓՈՒԹԱԼ        - 5 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է հնարիւք 

ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ խաղաղանալ (50 / 34) 

  բայց կամք եւ դիտաւորութիւն՝ ի մի եւ ի նոյն փութալ փափագելի 

կէտ:  (159 / 18) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն (162 / 20) 

  զանձին եւեթ ճողոպրումն փութալ հնարել:  (209 / 3) 

  Իսկ եթէ այս այսպէս է, ապա առաւել կարգաւոր եւ ումեք ի 

բանաւորացն փութալ բանիւ առ ի մեծարել զներբողականսն իր եղիցի:  (222 / 17) 

  

ՓՈՒԹԱԼԻ   -3           

  Ապա փութալի համարեսցուք հեռանալ յամբարշտեալ սուտ բանիցն, եւ 

բոլորովին ի բանաստեղծականն հրաժարել պատմութեանց:  (70 / 21) 
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  Զցանկալին ամենեսեան՝ եւ ըղձիւք եւ յօժարամիտ կամօք որսալով 

հասանել ի փութալիսն, (159 / 25) 

  Յաղագս որոյ իբրեւ ընթացիւք իմն ումեմն ի սոցանէ արագ ի 
փութալիսն յառաջադէմ ժամանելով՝ այնու դիւրաշարժ առ ի բուսանելն եւ 

վաղվաղակի աւարտելն զպտղաբերութեանն հատուցումն:  (181 / 2) 

  

ՓՈՒԹԱՄ        - 21 

  Իսկ որ դաւաճանեալ այսմ բոլորայարմար կարգաց ի 

հակառակն փութայ այսոցիկ շարժել տարազարդութիւն  (85 / 34) 

  փութայ եւ ինքն հասանել (110 / 3) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն 

բռնութիւն փութայ ցածուցանել եւ զնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք 

լրացուցանէ(110 / 12) 

  Այսպէս եւ մշակն ի ձեռն առնու զմշակական գործիս, եւ զխստագոյնս 

անդաստանացն փութայ կակղել (111 / 9) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն 

իրաց փութայ կատարել գործս:  (136 / 6) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ 

ասացելոցն փութայ հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն 

ցանկալի ախորժակաւ յօգուտ մատուցանել:  (165 / 16) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս (213 / 19) 

  որք թէեւ փութային ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին (208 / 4) 

  եւ այնպիսաբարն միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին նուագս երգոց 

եւ փութային հանել զիւրաքանչիւր բերանոց նոր բարեբանութիւն   (219 / 29) 

  եւ ուր դարձեալ սուղ ինչ ընդ կրուկ ի թշնամեացն պիտի խոյս տալ, 

աճապարեալք փութան ճողոպրել անվիրաւորեալք մնալով:  (116 / 16) 

որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան ապականել:  (142 / 27) 
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  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին (148 / 33) 

  յորս փութան անխնայ ընկլուզանել յանդունդս զբազում անձինս (149 / 17) 

  այլ միշտ յաղթեալ վատթարանան իբր զկապեալս անարութեամբք եւ 

զարհուրեալք անձնապուրծ փութան լինել յանպարտելի բռնութեանց:  (150 / 31) 

եւ կամ մեծապէս գովութեամբ գովել զայնոսիկ եւ որք փութանն յարուցանել 

զնա:  (233 / 16) 

որովք զներումն թերեւս առ ի ձէնջ գողացեալ մարդասիրութեան՝ յիւրն 

անդրէն փութասցի ճեպել վրիժագործակ վայրագութիւն:  (88 / 1) 

  Այլ առաւել յօժարամիտ կամօք փութասցին լինել լսողք հնազանդ 

կամաւորութեամբ բանին նորա   (188 / 15) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ, որ անդէն վաղվաղակի ընդ 

լսելի լինել, փութացայ արհամարհել զի մանկութենէն աշխատութեամբ կեցեալ 

զաշխարհականսս. եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս ծագելոյ 

փրկական լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ առաջնոցն 

առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 29) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս 

ամուսնութեանն փութացան կազմել (72 / 14) 

  Ուստի մեծաւ այցելութեամբ զամենայն պէտս 

բժշկութեան փութացան անկարօտ պատրաստել՝ զտեղիս բնակութեան 

բժշկացն յարուցանելով եւ զհանճարեղ հմտագոյն մարդիկ ընտրեալ 

զինուորելով ի բժշկութիւն եւ առատապէս անոնօք փարթամացուցանել 

զկարգեալ բուժիչսն (76 / 11) 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս 

այր փութացաւ կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ 

սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի 

բաց քակեալ:  (72 / 29) 

  նոցին եւ զանխուլ փութացաւ հասուցանել չարիս (81 / 17) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի 

զհակառակն փութացաւ հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն 

աղագաւ հանդերձիցն, եւ կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ 

գազանանման բարուք գործ:  (90 / 26) 
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ՓՈՒԹԱՆԱԿԻ            - 5 

զոր առեալ յոյժ փութանակի բարգաւաճապէս պայծառութեամբ գլուխ զդա 

բոլոր պատուով սպառազէն եւ ընտանի կացուցանէին, եւ առաջնորդ 

զօրաց:  (81 / 11) 

  այլ փութանակի եւ լի ամենայն ճեպով զարդարակ ձերդ ատենի տուժեալք 

հատուցին տուգանս:  (82 / 14) 

  Նոյն գովելի եւ յերագութեանն է մասին՝ դիւրաշարժ գնացս ի Մադիամն 

առնել փութանակի:  (99 / 32) 

  եւ ապա փութանակի անդէն եւ անդ զվախճանն ընկալեալ առանց եւ դոյզն 

ինչ ճղճմելոյ զաստուստն առնելով զրաւումն՝ երթեալ ի յառաւելն փոխին 

կեանս:  (118 / 7) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ 

հասանէին փութանակի զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն 

ծովուն (206 / 32) 

  

ՓՈՒԹԱՊԷՍ   - 3 

  այլ փութապէս վարժէր եւ հրահանգէր ի նմին յԵգիպտոս զբանական 

պայծառութեանցն գիտութիւնս:  (98 / 18) 

  Տի՝ նա եւս հրաշալի՝ ըստ թագաւորացն 

գոլ փութապէս հրեշտակագնացութեան, առ այսու եւ ի հակառակամարտսն 

արշաւանք սովաւ անխափան ի յարձակմամբք յաղթութիւնք հաստատին 

յաւէտ:  (176 / 16) 

  Ոյց թեւածեալ փութապէս ճախրէին համաչուելով սեռք թեւահերձացն ըստ 

իւրաքանչիւր հոմերամ տեսակացն՝ հասանել ի տեղիս լոգարանացն  (248 / 10) 

  

ՓՈՒԹԱՑԵԱԼ -7 

  վասն որոյ եւ անդստին իմն գոգցես փութացեալ ճեպին (32 / 5) 

  որով անառիկ փութացեալ զգուշութեամբ, անընդոստ եւ խորին 

խաղաղութեամբ զիւր պահէր հայրենեան քաղաք:  (45 / 14) 



4257 
 

եւ ապա այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի 

տեղիս հասանէր շիրմացն իսկ (91 / 5) 

  այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն զներբողականս հատուցանեն 

փոխարէնս:  (113 / 30) 

  Եւ սմա թէեւ զկնի ժամանակաւ, այլ այնքան կատարեալ կամօք, եւ 

մանաւանդ ջերմեռանդն սիրով միանալ ընդ արարչին փութացեալ, մինչ զի 

նախանձախնդիր եւ անդանդաղ մշակ աստուածային սպասաւորութեանն 

պատրաստական գտանել:  (154 / 17) 

  ոյք յամենայն ժամ որսալ զաւելաստացութիւնն են փութացեալք  (204 / 1) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել(223 / 31) 

  

ՓՈՒԹԱՑՈՒՑԱՆԵԼ   - 1 

  Դիւրախաղաց յառաջադիմութիւն միոյս ի փութացուցանել զբուսոցն 

աճեցումն, զորս եւ ի նմին շրջագայութեանն տարւոյն՝ մանաւանդ եթէ երիւք 

երեսներորդոք աւուրց զարդացուցանէ եւ վաղվաղակի ի կատարելութիւն 

հասուցանէ:  (170 / 33) 

  

ՓՈՒԹԱՑՈՒՑԱՆԵՄ   - 3 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ 

յիւրեանցն փութացուցանեն վարժս:  (165 / 22) 

  Եւ ումեմն ի բաց մերժելով զյամր յերկարութեանն 

յապաղումն փութացուցանէ, զոր բնաւորեցաւն, յամբողջ կատարումն 

բովանդակել:  (181 / 5) 

  եւ լոկ փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց (235 / 6) 

  

ՓՈՒՇ  - 5 

  Այլ ընկալեալ ընդ անաշխատ հանգստեանն՝ տաժանելի ջան եւ ընդ 

ուրախանալոյն ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն՝ փշոյ եւ տատասկի 
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բուսուցումն եւ ընդ հրաշալի անապականութեանն՝ այսրէն ի հող զլուծումն 

հանդերձ թշուառական զուգակցաւորս, (187 / 27) 

  Տի՛ նա, զայնր վայելչական վայրի դիտէի, զի շուրջ զարտաքնոյն կողմանէ 

պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն ի խիտ եւ ի 

խոցոտող մացառուտ փշոց (216 / 24) 

  Աւա՜ղ ծաղկատեսակ հաստատուն պարագրութեանն, որ յաղագս իմ 

վրիպագործէրն, եւ զփշոցն վերածեաց աղէտս:  (242 / 10) 

  Ընդէ՞ր խամրես զիմածին դեռաբողբոջս զարմ, եւ զփշոցն փոխատուես 

տխրութիւն:  (243 / 23) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, 

որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի վերայ 

ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի անկռուելի 

օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 29) 

  

ՓՈՓՈԽԵԱԼ  - 1 

  վասն զի յորժամ փոփոխեալ զգնացսն ի խոյն կոչեցեալ դարձցի կենդանակ, 

յայնժամ զվեյելչական զգարնայնոյս ծնանի ժամանակ:  (165 / 5) 

  

ՓՈՓՈԽԵԼ    - 3 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (149 / 2) 

  Բայց ահա եւ յառաջիկայս փոփոխելով զմարմնոյն տեսցուք 

տարազարդութիւն (132 / 8) 

  Ուստի զարեգական գնացս ճանապարհացն դիտէ կշռակի, որով եւ 

զյեղեղմունս ժամանակաց գործէ՝ փոփոխելով յաստեղատունսն:  (234 / 19) 

  

ՓՈՓՈԽԵՄ   - 1 
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վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 10) 

  

ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ           - 10 

  Որ ինչ միանգամ ի վաղեջուց անտի եկեալ ի կենցաղս կենդանեացդ 

գոյացան տեսակք, ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան 

զարժանաւորն դէպ եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին 

սովորութեան, բանւորին՝ կամաւոր փոփոխմամբ ի բարւոյն ի հակառակն եւ 

անբանից՝ ըստ ժամանակի ընդունել զայսպիսի ախտաւորութիւն:  (103 / 24) 

որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն բանակետեղ, 

որում ապա եւ արդեամբք իսկ գտաւ ժառանգաւոր պարգեւացն շնորհելից 

երկրի:  (154 / 23) 

  Եւ անդէն սուղ ինչ փոփոխմամբ փոխանորդ սմա ի մէջ անցեալ յառիւծն 

կողմն, զամարայնոյն ցուցանէ կատարելագոյն ծնունդ (165 / 7) 

  Եւ այնգունակք փոփոխմամբ՝ կիսոց ի վեր ելեալ բախտիւ՝ զանձանց 

երեւեցուցանէին բարգաւաճանս (220 / 19) 

  Հրաշափառագոյն իմն ցուցեալ եւ նորոգապէս ճանապարհորդս 

սքանչելի փոփոխմամբն ի ստորուստ ի վեր համբարձեալ յանմարմնոցն 

ուրախակցութիւն  (158 / 23) 

եւ տուրեւառիկ փոփոխմամբք խաբէութեանն զրկեն զանձինս 

ախմարաց:  (151 / 6) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 

  Իսկ յորժամ հասցէ հարկաւոր փոփոխմանն հրաժեշտ ի կենցաղոյս, 

յուղարկեալք այնուհետեւ ի նոցանէ իբրեւ ի խաղաղական հանգիստ:  (228 / 30) 

  Եւ սակայն թէեւ փոփոխումն եւս առնոյր ի խոստմանէն ըստ իրացն 

շրջաբերութեան, այլ ոչ եթէ ըստ ինքեան հաստատուն բնութեան, յորում եւ յիս 

իսկ համարձակիմ ասել՝ ոչինչ կարեմ ցուցանել, թէ զսխալանացն երբէք կրեցի 

կիրս եւ յաղագս այնորիկ ընդդէմս իմն դարձան բարեփառութիւնք:  (189 / 27) 

  դարձեալ իմանալ եւ զփոփոխմունս ժամանակաց, ոչ անգիտանալ եւ 

զբնութիւն կենդանեաց եւ տնկոց:  (162 / 12) 
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ՓՈՔՐ - 36 

  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 11) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ 

ոչ փոքր ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն  (56 / 22) 

  զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ (64 / 27) 

եւ ոչ յայլ ինչ մեծ կամ փոքր պատճառէ թշնամութեան յաղթեալ հարկեցաւ 

գալ յայս անլուր չարութիւն:  (77 / 20) 

  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 13) 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն 

վանդումն՝ փոքր մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն 

ցանկալի թողուլ բնակութիւնս:  (82 / 1) 

  եւ ոչ փոքր ինչ մասնիկ թարց մահուն վրէժխնդրութեան թողցին 

անպատուհաս (82 / 13) 

օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ 

ոչ փոքր ինչ ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 19) 

զոր թերեւս փոքր ինչ եւ զբաղայցն ունիցին առ նոսա յօգել պատճառս (91 / 32) 

  Զոր առ այժմ փոքր ինչ զեկուցանելով համառօտաբար՝ յապա եկելոց 

ծանօթացուսցուք սորին աջողագոյն տեսութեանց:  (105 / 5) 

  բայց իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ փոքր ի տեսութեան զայն 

ճանաչեի տեղեկութեամբ:  (122 / 10) 

  այնպիսիքն թէեւ տարցին զպարսաւանացն առ փոքր ինչ զբամբասանս 

յիրաւի, բայց որ բոլորովին ըստ սորայումն փառաւորեցաւ բանի եւ զնոյն ի 

չարութեանցն հանգանակեալ ծախիցէ իրս, այնպիսին մերկ եւ առանց միոյ 
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երկբայութեան զանջինջ պարսաւանացն տարցի մրցանակ. որպէս եւ 

առաջարկեալս ապագովելի այր:  (125 / 4) 

  Եւ անդ թէ եւ բնական ըստ ոմանց թուելոյ յայտնապէս զէն ի յիւրումն բերէ 

ոտս՝ զկարծրութիւն սմբակացն, սակայն թէ փոքր ինչ յաւազինն ելանիցի կայան, 

վաղվաղակի դիւրապախ ելով կասեալ գտանի, (131 / 3) 

  որպէս զի առ փոքր փոքր փոփոխմամբ հանդիպեսցի բարեացն 

բանակետեղ  (154 / 22;  154 / 22) 

  Որ թէպէտ փոքր ինչ զանազանին յիւրենց, այլ սակայն մանաւանդ 

ծանօթագոյնք մերձաւորք յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբն 

եւ գրեթէ զմիւորութիւնն իսկ ունելով շարադասին՝ առ ի զպիտոյիցն 

մատակարարել բարիս, (164 / 23) 

  Այլ ոչ փոքր եւ զանասուն կենդանիսդ յիւրեանցն փութացուցանեն 

վարժս:  (165 / 22) 

  Վասն զի սա եւ բաւական այսմ ի յորդառատ բխելոյն զարմտեացն լիութիւն, 

որպէս փոքր ինչ յառաջ ցուցաւ, ցանմամբ սերմանն բազմացուցանէ յերեսնաւոր 

եւ կամ թէ յեւս աւելի ի հարիւրաւորն փոխել զցանկալի բերոցն 

առաւելութիւն:  (172 / 10) 

  որք թէպէտ եւ ի սահմանեալ ժամանակսն իւրեանց 

առ փոքր ինչ դադարեսցեն ստանալ զօրութիւն ի հանգստենէն, եւ կամ 

փափագելի ցանկութեամբ յորդորս առ ինքեանս գործեսցեն զմարդիկ, սակայն 

յետ այսոցիկ անդէն վաղվաղակի ի կարգի զիւրաքանչիւր զբարիսն ամբողջ 

ունել պատրաստք են:  (173 / 9) 

  Որոց եւ արդէն իսկ լիով ի հաւաստեաւ համեմատելոյն 

յայտնեսցի փոքր ինչ զանազանութիւն եւ յոլովագոյն առ իրեարս 

իաւորութիւն:  (179 / 11) 

  պատշաճեսցի փոքր ի շատէ յոյս մխիթարութեան անկանգնելի կործանումն 

թշնամոյն (187 / 34) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 14) 

  Եւ զսոյն փոքր ինչ թերեւս եւ դիւրակրելի գոլ,  (195 / 7) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն 

վճարմանց  (202 / 10) 
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  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող (216 / 15) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ (235 / 3) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գ 

(237 / 21) 

  Եւ ապա յորժամ ի փոքր մի զարգացելումն տղայական ի վեր շարժէր 

հասակ  (98 / 15) 

  Ուստի ոչ ի մեծ կամ ի փոքր շինուածոցն կարէ մտանել ի պէտս եւ ոչ ի 

յայլոց արուեստաւորացն կահս որովք վարին. այլ միայն ի նիւթ հրոյ մատչի իբր 

զանպիտան յամենայնի:  (144 / 7) 

  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 21) 

  որ զփոքր ինչ հայրենի առեալ իշխանութիւն վաղվաղակի յառաջեալ՝ ի 

ծայրագոյն թագաւորութեանն ժամանեաց գահ, եւ նովիմբ զ՛առ ի ներքոյ 

արեգական առ հասարակ ծովու եւ ցամաքի աստուածաբար տիրեաց:  (33 / 30) 

  Պարտ եւ արժան է բաղդատել կամ զբարի ընդ բարիս յարարկանելով, եւ 

կամ զվատթար ընդ վատթարս եւ կամ զմեծամեծս ընդ փոքունս, եւ 

կամ զփոքունս ընդ մեծամեծս:  (153 / 6;  153 / 6) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին 

իբրու զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս 

բերողք ծգտակարին:  (169 / 6) 

  որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. (153 / 20) 

  եւ որ ինչ սոցին նմանք փոքունք զինագործութիւնք բարձեալ 

բերէին:  (212 / 6) 

  

ՓՈՔՐԱԳՈՅՆ            - 7 
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  փոքրագոյն ոչ ինչ ահա զընդհնուր կենցաղոյս յուսացիք ընդունել 

զբարեբաստութիւն:  (89 / 18) 

  Վասն զի զայդ եւ առաջիկայդ ծանօթագոյն ամենեցուն կատարեալ 

հասակիդ խոստովանէ տեսութիւն փոքրագոյն ոչ ինչ, մանաւանդ թէ եւ 

աղջամղջինն վկայէ ժամանակ:  (92 / 17) 

հասանելով միանգամայն ոչ փոքրագոյն եւ ձերում իշխանութեանդ վտանգ 

տարակուսի:  (94 / 24) 

  Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել վասն 

հոգեւոր իրացն խազմութեամբ (144 / 16) 

  եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք (149 / 3) 

  Եւ սակայն այսպիսի վաճառականութիւն թէպէտ եւ ինքն ըստ ինքեան 

խոստովանեալ է մայրաքաղաք անիրաւութեան, այլ փոքրագոյն առ գողութեան 

եւ աւազակութեան նոցա գործովք, (151 / 9) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ 

կրթութիւն փոքրագունիւքն անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ 

եւ այլով համանման չարեօք, ոչ արդեօք միանգամայն ի գլխաւորագոյնսն 

ժամանեալ հասանէր չարութիւն (87 / 23) 

  

ՓՈՔՐ ԻՆՉ  - տե՛ս ՓՈՔՐ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՓՈՔՐ ՄԻ- տե՛ս ՓՈՔՐ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՓՈՔՐՈԳԻ     - 1 

  Այլ նա նմանապէս ասացելոցս այնքան 

բաւականացայ փոքրոգի զնիւթական ծանրութիւն բեռինս առնել, մինչեւ 

համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ յատակ 

ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ ի 

ծովուն:  (196 / 11) 

  

ՓՈՔՐ ՓՈՔՐ - տե՛ս ՓՈՔՐ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՓՐԿԱԿԱՆ     - 1 

  եւ միանգամայն անխափան գնալ ընդ շաւիղս 

ծագելոյ փրկական լուսաւորութեանն, յորմէ եւ պատուեցայ այնուհետեւ 

առաջնոցն առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ:  (195 / 31) 

  

ՓՐԿԱՆՔ        - 1 

  Բայց եւ նորին՝ հանճարասիրաբար վկայեալ, ասէ. «Փրկանք մարդոյ իւրն 

ընչեղութիւն»:  (46 / 31) 

  

ՓՐԿԵԱԼ        - 1 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ 

բազմութիւն փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան (204 / 19) 

  

ՓՐԿԵԼ           - 1 

  եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի չարաչար 

նեղութենէն:  (101 / 1) 

  

ՓՐԿԻՉ          - 2 

  Զի զոր նա ի մօտոյն պատմեաց, զայն սա ի հեռաստանէ յառաջագոյն 

վճարեաց՝ պատմելով զգալուստ փրկչին եւ զամենայն տնօրէնութեանն 

մարդասիրութիւնս (102 / 28) 

  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. (242 / 25) 

  

ՓՐԿՈՂ  - 1 

  Ընդ նոսին յորդորելով ի զուարթութիւն առ հասարակ եւ բազմութիւն 

փրկելոցն եւ փրկողացն մարդկան. (204 / 19) 
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ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ - 26 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն 

անձին փրկութեան:  (76 / 30) 

  Թուի թէ յաւէտ եւս ողջախոհք՝ վասն երկուց պատճառաց. մի՝ զի 

թշնամեացն յաղթեսցեն եւ անդադար զԱստուած աղաչեն եւ երկրորդ՝ 

վասն փրկութեան անձանց ի հարկէ զպարկեշտութիւն համբուրեն:  (116 / 31) 

  , ընդ որ հայելով ուժգնութիւն արկածից՝ պատկառեալ արդեօք 

կենդանեաց փրկութեան ի չարեաց մասնէ վիճակի:  (137 / 6) 

  յաղագս երկուցն պատճառաց հայցել. նախ՝ վասն անձանցն փրկութեան, եւ 

միւս եւս՝ զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն 

վայր (220 / 3) 

  Ուստի ժամ է այսուհետեւ ասել քեզ անարութեան ցոյցս եւ 

զզինուորութեանն հանդերձումն սպառազինութեան, եւ զնաւաստութեանն 

մենքենաւոր հնար փրկութեան, (231 / 25) 

  եւ անտի դարձեալ վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ 

եւ յուխտիցն պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 8) 

  զի ուրումն ի սոցանէ նմանութեամբ վկայի գեր ի վերոյ զօրութիւնն զիւր 

հրաշալի երիվարս լծել ի կառս եւ նոքօք 

ձիավարել զփրկութեան ընթացս:  (178 / 6) 

  որով բոլորք՝ վախճանելք եւ կենդանիք գտցեն զփրկութեան հանգամանս, 

(241 / 31) 

  յայնժամ սա ի չարաչար ախտիցն հասեալ գործէ փրկութիւն (76 / 6) 

  Զոր փրկութիւն փորձեցաւ շիջուցանել այս չարամիտ եւ մահաշունչ այր՝ 

զհակառակսն գործելով:  (76 / 23) 

  զի հնարիւք զիւր կարասցէ անձին գտանել փրկութիւն:  (83 / 27) 

  Նմանապէս եւ զինուորն իմաստութեամբն զզինուորական իրին արհեստս 

կրթէ եւ արութեամբ հանդիսացեալ՝ զգուշանայ զգաւառի փրկութիւն:  (111 / 15) 

  եւ յիմաստիցն բազում անգամ պղերգացեալք գտանին իսկ որոց վշտըմբեր 

աշխատութեամբ կենացն է փրկութիւն (116 / 27) 
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  Եւ համայն թէպէտ եւ յիշին ոմանք ի վերջին արհեստաւորացն արհեստիս ոչ 

գրով եւ գովութեամբ հանդերձ, այլ պարսաւանօք, իբրեւ զ՛ի վսեր եկեալս վասն 

աւելաստացու ագահութեան եւ մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու 

վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց:  (148 / 26) 

եւ յօժարել ի գուպար կռուոյ մտանել ընդ երկուս անպարտելի բռնութիւնս 

հողմոյ եւ ջրոյ եւ չնչին փայտին հաւատայ զանձանց փրկութիւն:  (148 / 32) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, գերչաց կորուստ եղելով եւ գերելոցն՝ միւսանգամ 

մխիթարական փրկութիւն:  (203 / 28) 

  բայց եւ զոմանց փրկութիւն եւ այլոց զկորստեանն եղեալ պատճառս (205 / 7) 

սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ իսրայէլացւոցն գլխովին 

կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 6) 

այլ թէ եւ զանձինս եւս հասցէ ի վերայ դնել, յօժարամիտք լինին ի 
փրկութիւն:  (67 / 12) 

  Իսկ եթէ միշտ անագորոյն բարուք յապականութիւն համատոհմիցս յողացաւ 

եւ ի փրկութիւն ոչ երբէք, պատշաճագոյն է բոլորից անողորմ բարուք զսորա 

չարաչար զրաւումն փափագանօք տեսանել եւ ոչ յաղթիլ գթով կարեկցութեան 

կեղծաւորեալդ անձին, որ զբնութիւնն եղկելի ձեւով ուսման փորձի ի 
փրկութիւն իւր պատրաստել:  (78 / 4;  78 / 7) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն ցանկացող, քան թէ 

ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն, ի 
փրկութիւն հարստահարելոցն փափագելով՝ գալ յայնպիսի 

իրագործութիւն:  (204 / 5) 

Եւ երբեմն իբրեւ զկառարշաւ ձիավարութեամբ զփրկութեանցն խօսէր 

բերս:  (115 / 1) 

  Զոր ոչ այժմ միայն, այլ վաղագոյն կրթեալ ի յիւրոց կորանմանիցն, զի 

յարդարուն զչար կամաց առաջարկութիւն դիւրաւ կարասցէ կատարել, եւ 

յանձեւութեանս այդու ձեւով որսասցի ի ձէնջ զփրկութիւն:  (74 / 22) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին (97 / 26) 

  Առ այսոքիւք բաւականացեալ էի յամենայնի ոչ միայն յայլսն 

կենաւէտ փրկութիւնսն, այլեւ յառողջամիտ եւս հարցուածի լցեալ լինէի 

վարդապետական շնորհալից իմն կանխագիտութեամբ (196 / 7) 
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ՓՔԱՑԵԱԼ      - 1 

  Եւ ոչ այնու միայն, այլ նա գոգցես խրոխտական իմն կարծեօքն եւ ձեւով 

մարմնոյն այսպէս ցուցանէր զինքն ամբարտաւանութեամբ 

լի փքացեալ (209 / 26) 

  

Ք         214  (674) 

  

ՔԱԿԵԱԼ         - 1 

  Որում համբարտակ այս չարառ եւ անխուզ պակշոտեալս այր փութացաւ 

կանգնել զցանկութիւնս իւր եւ բաղձացաւ պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս 

ընկերի իւրոյ եւ զդաշն սիրելի հարազատ ամուսնութեան ի 

բաց քակեալ:  (72 / 31) 

  

ՔԱԿԵԼ            - 1 

  Յորմէ եւ եկեալ իսկ գրեթէ անպարտելի հինահարութեանն վանդումն՝ փոքր 

մի ահա դեռեւս հասանէր քակել եւ անմարդի զբոլորն ցանկալի թողուլ 

բնակութիւնս:  (82 / 2) 

  

ՔԱԿԵՄ           - 1 

  զի զոր սակաւուցն առաջի քակեցի, առաջի բիւրուց եւ բազմաց անդրդուելի 

դաւանութեամբ շինեցից յաւելուած բարւոք յորդորման (197 / 1) 

  

ՔԱԿՏՈՂ        - 1 

  Որ եւ ընդդէմ ապականագործին եւ զկենդանութեան յարդարուն 

կազմուածով քակտողի մահու սա միայն համբարտակ յարուցեալ (222 / 24) 

  

ՔԱՀԱՆԱՅԱԶԱՐԴ     - 1 
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  Արդ՝ ի յոքնախումբ ժողովարանի ի համօրէն քահանայազարդ դասուց՝ ի 

բոլոր ազատերամն երաստից երանաւէտ ձայնիւ բարեբանեսցիս:  (247 / 23) 

  

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ        - 1 

որով եւ պատուեցաւ քահանայական բարեբանութեամբն տանել 

զարժանաւորն իւր վստահանալի յաղթանակ:  (157 / 14) 

  

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ    - 2 

  Եւ այնչափ մերձաւորագոյն եւ հուպ յաստուածայինսն անցեալ կացին 

լուսաւորութիւնսն, զարդարելով քահանայութեամբ միանգամայն եւ 

մարգարէութեամբ,  (97 / 20) 

  Վասն զի անդէն ի նմին կարգի վերստին հայի յուրումն նորահրաշ 

կերպարան ապա երկուք մեծարգի աստիճանօք պատուեալ՝ թագաւորութեամբ 

միանգամայն եւ քահանայութեամբ   (204 / 9) 

  

ՔԱՂ    - 1 

  քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  

ՔԱՂԱՔ           - 60 

  Յոյժ հրաշալի է եւ ամենավայելուչ արգասեօք բազմագոյն ճարտասանացն 

երջանիկ պարու՝ արթենացւոցն բերող լեալ խոստովանեսցի քաղաք:  (45 / 1) 

  անընդոստ եւ խորին խաղաղութեամբ զիւր պահէր 

հայրենեան քաղաք:  (45 / 16) 

  Արդ՝ որպէս ասէս, եղիցի ուրեմն յայտնի Արկադա քաղաք:  (66 / 7) 

  թէ զիա՞րդ հնարիւք ինչ դիւրաւ զմերս աւերել կարասցեն քաղաք եւ հուրբ 

մղեղակ զգեղեցկատեսակն կիզուլ շինուածս (81 / 22) 

  Իսկ այս դժոխապէս լցեալ չարեօք գլուխ, որ զայնքան թշուառութիւն ի մերս, 

որպէս ասացաւ, հաւել քաղաք. եւ յերեւեալ մեր բարի, ի հակառակացն սիրեաց 

աղարտ վարել ձեռանէ:  (82 / 17) 



4269 
 

  Այլ միայն յիւր չար բարուցն սովորութենէ խորհրդիւ զմերս որսացեալ 

կործանել քաղաք եւ զամենայն բարւոյն վայելուչ մասունս անհետ առնել ի 

թշնամեացն կամեցեալ ձեռանէ:  (83 / 5) 

  Եւ զայս ոչ գիտեն թշուառականքն, զի առանց սորա եւ անուանել իսկ ոչ 

կարեսցէ քաղաք:  (229 / 25) 

  որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն 

բազմութիւն եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ 

արդարանման ձեւով յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն 

բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն 

ածել:  (220 / 30) 

որ յայսր անդր անցիցն ապա այնուհետեւ արանցն թնդէր անհուն բազմութիւն 

եւ իսկոյն ի սաստիկ փութոյն եւ ի զմիմեամբք ելանելոյ՝ արդարանման ձեւով 

յայնժամ զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն բարեփառութիւն, զանտիսն ի քաղաք 

տանել եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել:  (220 / 30) 

  Սոյնք եւ գաւառաց բարեկարգութեան, եւ քաղաքաց պայծառութեան 

ամենագեղեցիկ պատճառ եւ յիւրաքանչիւր շինութեան տանց:  (34 / 22) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, զմեծագոյն 

օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս  (36 / 5) 

  մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան  (38 / 19) 

  Որ զանզնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, առաւել 

զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանգամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 11) 

  Տինա, եւ նովիմբ թագաւորացն սիրելի եւ պատուական քաղաքաց, եւ ի 

գլխաւոր կացուրդս զանազան պերճացեալ զարդուք, բոլորեցուն թուին 

ցանկալիք ի տեսութիւն այլ եւ յաստուածայինն նուէրս զուարթառատք եւ 

բարեպաշտօնք:  (46 / 1) 

  որ անմախասէր խրատուքն՝ եւ դիպողագոյն բոլոր քաղաքաց ընձեռեալ 

պահպանական ուսոյց ամրութիւն:  (47 / 2) 

  պատճառ քաղաքաց եղեն ոչ միայն բարեկարգութեանն եւ կամ խաղաղասէր 

կենաց, այլ եւ զմեծագոյն իրաւացի ատենիցն պայծառացուցանել 

վայելչութիւնս:  (49 / 7) 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 
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մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարեսնութիւն գրգանաց, ծերոց 

քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց, (72 / 22) 

  զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն այսբար տնօրինեալ յաշխարհ 

ծովացուցանէին յաղագս ձեռնտու նոցայցն լինելով խաղաղութեան գեղից 

եւ քաղաքաց:  (80 / 22) 

միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց (115 / 31) 

  Բայց որք իւրեանցն լինին վերակացուք գաւառաց եւ քաղաքաց եւ 

յապահովացեալ ի խաղաղութեան զբնակիչսն պահեն ի թշնամեաց   (117 / 13) 

եւ համօրէն գրեթէ ամենայն գեղիցն եւ քաղաքաց, անբանիցն եւ բանաւորաց 

պատճառ գոլ անցանել ի բազմութիւն (198 / 7) 

  կամէին եւ զշինուածս գեղիցն եւ քաղաքաց սպառել:  (212 / 13) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 14) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս 

մատուցանեն քաղաքաց, (230 / 18) 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց (234 / 7) 

  որք սովաւ վարին ի հասարակաց շահս. եւ ի մեծապայծառ 

շինութիւն քաղաքաց եւ բարեկեցիկ փարթամութիւն անձանց:  (235 / 29) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. 

զվաճառականս ի յղփութիւն բազմազան չքնաղագիւտ ընչից, զտեսլասէրս՝ 

զանազան նորահրաշ տեսութիւնս քաղաքաց. եւ լեռնային եւ դաշտային եւ 

գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող 

ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան մրցման ի բացարձակ 

օտարաշխարհեայ քաղաքաց, ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ 

անցեալ տանին մեծապէս յաղթանակս:  (236 / 29;  236 / 32) 

եւ մանաւանդ զի որք ազգասէրք եւս ի յարենէցն էին եւ համբուրասէրք, այլ եւ 

յորդորք ամենեւին ի քաղաքաց խնամակալութիւն:  (80 / 18) 
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  Եթէ զքաղաքաց զանօրէնութիւնս, եւ կամ զամէնիցն բարեկարգութիւն 

(57 / 4) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 17) 

  Որ այսպէս կենցաղօգուտն կարաց խրատուք 

զընդհանուր քաղաքացն տնօրինել իրս, (33 / 19) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք (41 / 30) 

  Յաղագս որոյ խաղաղասէր մարդկան իրաւացի սորին 

վարկեալ աղագաւ,զքաղաքացն խորհեցան առնել շինուածս ի յարաստոյց 

վիմաց եւ ի հմուտ ոչ չափաւորապէս ճարտարագոյն արուեստաւորաց:  (79 / 29) 

Իսկ որք հակառակ սմին հանդիպին՝ չարակամ բարուք, տարազարդ հարուածովք 

զանձեւութեանցն քաղաքացն ածեն վանդումն  (80 / 29) 

  Զի ոչ քաղաքացն յարմարեալ ի սմա շինութիւնք (138 / 25) 

  եւ այլք առաջի մինչեւ ցդրունս քաղաքացն երթային հալածեալք:  (210 / 26) 

  Վասն այսորիկ եւ զծովեզերակայ քաղաքացն բնակիչս, որք սովաւ վարեցաւ 

եւ վարին, զանազան եւ չքնաղագիւտ ընչիւք յղփացեալ (234 / 2) 

զբոլորեսեան ամէն ամենազան բարեօք վայելչացուցանել յղփացուցանէ եւ 

պայծառս քաղաքացն կացուցանէ բնակիչս եւ ի վերայ երագագոյն 

դիւրութեանցն հանգուցանելով՝ հասուցանէ զբնաւս յիւրաքանչիւր իղձս 

բաղձանաց:  (238 / 8) 

  յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս տեսանէին լեալս, եւ 

յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն յանառիկ յուսալով 

յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն բազմութենէ:  (80 / 9) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ, որպէս 

յարմարագոյն բանիւ, սակայն ճշմարտութեամբ ոչ այնպէս արդարեւ 

բարեբախտութեան փառս ի նոցանէ կարել ցուցանել ի յամենուստ՝ իբրու զմեծ 

եւ գեր ի վերոյ յորդառատ մեծութիւնսն  (218 / 20) 

  որ զքաղաքացն զանազան յարմարակարգութիւնսն գովեն  (229 / 19) 
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  Այլ թէպէտ եւ զիջանէ ձայնիւս ի փոքր քաղաքէ նազարացւոց զինքն 

անուանել, սակայն ճանաչի ի կատարումն այնր զօրութեան, որով արարածք 

հաստատեցան եւ պահին:  (193 / 21) 

տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն մարդկան  (214 / 2) 

  Տի՞նա պահապանք լինելով իրաւանց եւ պաշտպանք, եւ 

բոլոր քաղաքի պատճառք բարեզարդութեան (31 / 18) 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ զնորին քրմուհի 

զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի գիշերապաշտամանն, բայ, 

Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն ապականութեանն մատանի առ նմա 

թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  զի եղծեալ յափշտակութեամբն՝ բովանդակ խանգարեալ 

մերոյս քաղաքի ապականեսցին կարգք:  (81 / 27) 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 13) 

  եւ ամբողջ ընդ նմին զամուսնութեանցն յարմարութիւնս եւ զայլ ամենայն 

պահելով՝ ցուցանել բարեկարգութիւն քաղաքի:  (231 / 4) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, (31 / 29) 

  Եւ առաւել եւս այնոքիկ, ոյք ընդ ուղղաձիգ մուտս փողոցացն ի նմանէ ի 
քաղաքն մտանէին տանել ի ներքս զբարեզարդ վայելչութիւնս (220 / 26) 

  եւ զոմանս հանդերձ բազում աւարաւ գերիս առեալ՝ յիւրեանցն 

խաղացուցանէին տանել քաղաքս, վայելելով ամենագեղեցիկ 

բարեբախտութեամբ:  (210 / 29) 

  Յոր ահա եւ ես փոքր ինչ անցանելով ըստ քաղաքս ի ծովեզեր կողմն, տեսի 

յարուցեալս յերկրէ երկաքանչիւրս ոմանս զուգահաւասար դասս (219 / 5) 

  եւ ոչ ի քաղաքս կաճառաւ միաբանին ի խօսակցութիւն բանաւոր 

մարդկան(150 / 10) 

եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս (192 / 20) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 
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  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 31) 

որք բնակեալ գեղեցկօրէն ուժով ի ծովեզերսն իցեն քաղաքք ի մէջ անառիկ 

ամրացեալ խաղաղութեան (218 / 26) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն,  (192 / 23) 

  որք սովիմբ ընտելակրթեալք իբր յոյժ արուեստիւ՝ ամենազան 

բարեբախտութեամբք, եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց 

գերազանցեցին զմիջերկրեայ զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 10) 

  

ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ          - 1 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 

չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին 

հրամանօք քաղաքաբնակ լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել 

տուիչք:  (67 / 31) 

  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - 2 

  Եւ ի դրութեանցս ոմանք են քաղաքականք, եւ ոմանք տեսականք:  (221 / 12) 

  Քաղաքականք, որք միանգամ քաղաքի դիպուածս դիտեն, որպիսի ինչ. «եթէ 

ամուսնանալի՞ իցէ», «եթէ պարսպելի՞», «եթէ նաւելի՞»:  (221 / 13) 

  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ          - 1 

  իսկ ի հրաժարելն ի մարմնոյ հաստատուն քաղաքականութիւն կենացն, 

անչարչարելի եւ խաղաղական հանգստեամբ՝ իւրովք հարազատ ժառանգօքն 

ընկալեալ զզարմանալի ծածկոյթ թաղմանն:  (158 / 30) 

  

ՔԱՂԱՔԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ       - 1 
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  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ թշնամիս եւ ըստ 

այնգունակ ամենաքաջն խրոխտանաց երթեալ ի բոլորն ժամանէ 

վայրս  (114 / 23) 

  

ՔԱՂԱՔԱՍԷՐ - 1 

  Վասն զի կիսոցն երկուցեալ, ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին 

կարգաւորութիւն եւ բարեացն յօժարեալք ի զդադար ի նմին 

առնուլն, քաղաքասէրք ելով միշտ եւ համբուրասէրք. եւ այնպէս 

կենցաղօգտութեան բերք վայելչացեալ յօրինեալք յառաջ խաղան:  (84 / 16) 

  

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐ - 1 

  անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն ամենեւին ոք գտցի 

պարադիտեալ:  (45 / 8) 

  

ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ          - 3 

  Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց, եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին զտնտեսական 

խնամս շինութեան:  (230 / 18) 

Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս, եւ ազգի ազգի 

մահացու զէնս. եւ զայս ոչ ընդդէմ թշնամեացն մերոց գաւառիս նահատակէր, 

այլ թողեալ զքաղաքավարութիւնն, եւ որ ինչ ըստ ըղձալի վայելչականին էին 

կեանք, աւազականոց զինքն կազմելոյ հասեալ կալաւ զլեառն հանդերձ 

իւրանման մարդկաւ ի բնակութիւն:  (86 / 9) 

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻ   - 6 
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  , զի զվերջին թշուառութեանցն պահանջին աղէտս, դրժանս ի թշնամեաց 

կրելով, անարգութիւն ի դրացեաց, վանդումն եւ աւարումն ստացուածոց ի 
քաղաքացեաց եւ ի գեղջկաց եւ ի հակառակորդ սահմանակցաց (34 / 35) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց  (120 / 12) 

  Բազում անգամ եւ բանտարգելութեամբ յարաժամ զնոցայն ոք տանջեալ 

գտցէ անձինս. զոր թողում ասել՝ զանարգանսն որ ի հրապարակսն լինել, եւ 

զբնաւ արհամարհանս ի քաղաքացեացն, զանփառագոյնսն ի կացուրդսն, եւ 

զանբանս գրեթէ ի կաճառս ատենիցն:  (49 / 31) 

  Զսոյն եւ սիրելեօքն զուարճանայ յամենուստ քաղաքացեօքն եւ համայն 

ազատատոհմիկն զարմիւ:  (123 / 8) 

  Վասն որոյ ընկալեալ զայր քաղաքացի առատաբեր ընծայիւք եւ 

պաղատանօք հանդերձ, որ մեծապէս թախանձէր ողորմելի ձեւով վասն անձին 

փրկութեան:  (76 / 28) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 29) 

  

ՔԱՂԵԼ           - 1 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել, եթէ զգեղձս քաղելով այժմ 

զբժշկութեան ծառ մաքրեալ, պտղաբեր կենաց կազմիցէք, զի զարհուրեալ 

համարուեստքն սորա ահիւ տանջանաց, մի զմահու այլ զկենացն զեղուսցեն 

պտուղ:  (78 / 33) 

  

ՔԱՂՑՈՒ         - 2 

զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս իմոցս ցուցցէ 

մատուցանելով քմաց, իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան 

զաղտաղտն գտանել անպտտանութիւն,  (200 / 6) 

  Իսկ երկրորդիս գաւառ Գալիլեա եւ կայան բնակելոյն Թեզբիա, նմանապէս 

աննուազ յառատ բարկեցութեան պիտոյից լրմանէ, զյոլովս եւ զայլս առաւել եւս 
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յորդորեալ զքաղցունս եւ զհեշտալիս ճաշակողաց՝ զըստ կաթինն եւ մեղու 

շայեկանութիւն:  (154 / 27) 

  

ՔԱՂՑՐ           - 10 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւ զնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ (110 / 12) 

  Իսկ միւսս հասեալ սփռեցաւ յամենայն ծագս աշխարհի ի մերձաւորութիւն 

ընդհանուր ազգի մարդկան՝ քաղցր վայլմամբ զինքն ընտանեցուցեալ:  (169 / 19) 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանլոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 19) 

  ուստի սկիզբն անհակառակ աջողուածոյ առաջնորդութեանն գիտեմ 

հնչեցուցեալ առ իս զտէրունական քաղցր բարբառ (195 / 28) 

  զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ յանգահացեալսն յորժամ ընդ 

իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, (223 / 20) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ 

ընդ քաղցր երկասիրութեանն վաստակս աջողութիւնս:  (228 / 8) 

  քաղցր եւ խնդամոլի միապետութիւն ազատ եւ ի վերըմբարձիկ 

գահեղութեամբս անկանի ընդ բազմագլուխ եւ անթիւ ախտից 

ծառայութեան:  (239 / 14) 

  Սկսող փոխաներդելով ի նախաստեղծէն երկրորդ ազգիս նահապետն Նոյ, 

իբրու արդարեւ զհասարակաց կենընծայ հիմանէ բուռն հարեալ, մխեալ ի 
քաղցր աշխատասիրութեանն արգասաւոր ջան:  (160 / 14) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի 
քաղցր երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 19) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն, մինչ զի խառնելով եւս զքաղցր նուագերգութիւնս 

ձայնիցն  (56 / 1) 
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ՔԱՂՑՐԱԳՈՅՆ          - 4 

  եւ քաղցրագոյն յուսով բաժանէր ըստ իւրաքանչիւր ուրուք ընդ ձեռամբն 

եղելոց զարգացման:  (218 / 9) 

  Եւ երկրորդ անգամ լսէի զաղաչանս քաղցրագոյն առ ստացողն 

բոլորեցուն  (219 / 31) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս:  (122 / 14) 

  զի որպէս ումեքն ի քաղցրագունիցն համարեալս զինքեանն յաշխարհս 

գալ.  (228 / 18) 

  

ՔԱՂՑՐԱԼԻՑ - 1 

  Իսկ արդ որոյ յայսքանս բաժանեալ զզօրութիւն իմաստութեանն ծանեաք 

արտաբերումն հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից զյոյժ հռչակելոյ 

կատակերգակիս Մենանդրի, ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա 

զգլխաւորագոյն գովութեանցն հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 15) 

  

ՔԱՂՑՐԱԼՈՒՐ           - 1 

  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս  (53 / 8) 

  

ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ - 2 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին 

մանաւանդ քաղցրահամ ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս 

օրինաւոր աւանդ:  (180 / 13) 

  Յորժամ դարաստանքն ընձեռէին մահականացուս ազին 

զպտղոցն քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն (244 / 17) 

  

ՔԱՂՑՐԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ       - 1 
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  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ, ցուցանել՝ իբրու թէ դարձեալ ի նմին լսելի եղեալ եւ 

ազգի ազգի նուագաւոր հնչմանցն քաղցրաձայնութիւնք, (217 / 29) 

  

ՔԱՂՑՐԱՃԱՇԱԿ       - 2 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն  (107 / 31) 

  Ո՞ւր այն ժամանակ, զի զիմածին գեղեցկահրաշն 

զարմ քաղցրաճաշակն հայրենախնամն գթով սնուցանէի՝ անվնաս ի 

թշնամեացն դաւոյ (246 / 1) 

  

ՔԱՂՑՐԱՇՈՒՆՉ        - 2 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 17) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն 

զարմն, յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ 

ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 7) 

  

ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ        - 6 

  Ուստի եւ ոչ անմասն ի հրահանգից կրթութենէ ազգ ձիոյս առ ի զխակ եւ 

զըմպահկող ապերասանութիւն նուաճելոյ հնազանդ, զի 

անխակ քաղցրութեամբ բերել զվերելակն ինքեան յառաջիկայ 

դիտաւորութիւնն:  (175 / 7) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիւթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 27) 

  յորմէ եւ գտայն բեր ի վերայ փոխանակ բարեխնամ 

հայրենի քաղցրութեանն՝ անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր, լուտանացն 

բան:  (187 / 24) 
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  Այսպէս եւ անուանեալս տուող քաղցրութեանց՝ անօթոցն եւ զանազան 

գործւեացն անցանելով ի պատրաստութիւն, անմոռաց յիշատակաւ յաւէտ ի 

կանցաղումս պատմի:  (183 / 16) 

  Ընդ որ ոչինչ է զարմանալ, վասն զի խաւարեալք անգիտութեամբ 

տգիտանան զբարւոյն ծանօթութիւն, որպէս յանտեսութենէ զլոյս եւ կամ ի 

դառնութենէ՝ զմեղուն քաղցրութիւն:  (130 / 19) 

  Նպաստամատոյց հանճարոյ եւ քաղցրութիւն արմաւենոյս գոլ պտղոյ, որ 

նմանապէս բարեխառնելով զբնութիւնս ճաշակողացն, բաւական է յիմաստիցն 

ածել խելամտութիւնս՝ առաջնորդելով ըստ վայելչականին:  (181 / 16) 

  

ՔԱՄԱՀԱԲԱՐ - 1 

  այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ 

զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 8) 

  

ՔԱՄԱՀԱՆՔ    - 7 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիկն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 26) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս  (74 / 26) 

  այլ քամահանս արարեալ եւ կամ ոչինչ արժանի գործեալ մեղանաց էանց 

էգնաց:  (91 / 23) 

  Իսկ երկրորդիս՝ ի գալ ցնծալի գործառնութեանն ժամանակի 

զդժուարաշարժ յուլանալոյն հեղգութիւն քամահանս արարեալ (162 / 5) 

մինչ զի ոչ միայն զգուշագոյն պատրաստութեամբն քամահանս առնէին, այլեւ 

ըստ հեթանոսականն յուսոյն եւ վնասաբեր բարօրութեանն առաջի արկանէին 

զանսահման շուայտութեան եւ արբեցութեան ընդարձակութիւնս:  (203 / 2) 

եւ իբրեւ քամահանս արարեալ եբրայականն ազգի՝ ճանաչէր (209 / 26) 
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զոր սա հասոյց կոտորելով զժառանգսն, եւ զքամահանսն որ ի վեհն եւ ի 

համասերսդ եւ ի բնութեան կարիս արար:  (78 / 12) 

  

ՔԱՄԱՀԵԼԻ    - 3 

  Եւ ընդ որում համապատիւ թագաւորութեանն զուարծացեալ վայելչանայր, 

թողեալ զնա եւ այնմ զուգել զինքն յամուսնութիւն, զոր փոքր մի յառաջագոյն եւ 

տեսլեան արժանի արդեօք ոչ արարեալ, իբրեւ զգեղջուկ ոք եւ զյոյժ 

վարկանելով քամահելի, թէ ոչ զի ստութեամբ լի զբանսն համարելի է 

զշարագրիս:  (64 / 29) 

  Եւ ոչ դարձեալ նմանի կարի յոյժ քամահելի անպիտանիցն, զորոց անփոյթ 

առնելով ստացողացն թողուցուն անխնամս:  (104 / 32) 

  Եւ զի՞նչ արդեօք երեւեսցին պատճառք զայն ախորժելով, եթց 

ոչ զքամահելի անպիտանութիւնն ամենայն տեսողաց առձեռն ցուցանելով 

պատրաստագոյն:  (137 / 1) 

  

ՔԱՄԱՀՈՂ      - 1 

  Վասն զի երկոքեան սոքա զոյգ աւելաստացութեան եւ քամահողք բոլոր 

աստուածային գտան պատուիրանին (129 / 10) 

  

ՔԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ            - 2 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 15) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս (237 / 7) 

  

ՔԱՅՔԱՅԵԼ    - 1 

  որով զխաւար գիշերոյն քայքայելով յորդորեսցէ զնոսին յիմաստասիրականն 

ներակրթել վարժման (106 / 20) 
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ՔԱՅՔԱՅԵՄ   - 1 

  Իսկ որք ոչն այսպէս վարին, այլ հակառակ նմին՝ լի ամենայն 

բղջախոհութեամբ զգեղեցիկ հարազատութեանն քայքայեն դաշնաւորութիւն, 

նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն հիքութիւնս (42 / 10) 

  

ՔԱՆ    - 167 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 4) 

  Գեղեցկապէս եւ արդարեւ լի իմաստութեամբ այլ եւ քան զամենայն 

խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասացաւ բան:  (34 / 14) 

  Զոր պարտ եւ արժանէ ապա հռչակելի գովութեամբ նազաբանել զմեծ եւ 

զդիւցագնականն Աղէքսանդրոս թագաւոր, որ ոչ այլ ինչ եւս վարկեալ լաւագոյն 

բարեբախտութեան կենցաղոյս պատփառս, քան թէ յոլով միրելեացն 

փարթամանալ պարուք(35 / 21) 

  Եւ այլ զի՞նչ եւս գեր զայս դիպողագոյն եւ մեծավայելուչ զանազան ընդ 

երկնաւս բարեբախտութիւն, քան զբիւրըղձալի եւ պատուական ամուսնութեան 

խոստովանեալ շնորհն (41 / 19) 

  Եւ ոմն առաւելահրաշ. «Ոչինչ տկարագոյն երկիր 

սնուցանէ քան զմարդ»:  (44 / 10) 

  Որ եւ քան զմի զյոյժ կենցաղօգտակարագոյնսն զիրերօք անցուցանելով իրս, 

բարեացն եւ եթ երաշխաւորք եղեն եւ առիթք:  (45 / 1) 

  Եւ մանաւանդ զի ոչ այլ ինչ առաւել լաւ համարեալ, քան թէ հանդերձ 

երկասիրութեամբ զընչիցն ստանայ փարթամութիւնս, եւ նովիմբ անկարօտ 

բարեբաստանալ ի կենցաղումս:  (47 / 4) 

   զոր ասէս բայ. «Շամբուշ է, որ ընդ վեհագունին քան զինքն բերէ 

հակառակութեան վեճ»:  (47 / 22) 

  Իսկ որ ոք զինքն անգիտանայ եւ կամ զիւր ունակութիւն. այլ եւ հանդգնեալ 

առ հզօրագոյնն եւս քան զինքն հանդերձ ամբարհավաճութեամբ վէճ տացէ 

հակառակութեամբ (48 / 3) 
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  Եւ զի ոչ կարացեալք համբերել, բազում անգամ թերեւս եւ իւրովին իսկ 

վախճանեալք՝ գնան յաշխարհէ, լաւագոյն քան զհիւանդութեան վտանգս 

զվաղվաղակի զրաւումն համարելով:  (50 / 22) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ զերջանիկ քերթողականս 

բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ պիտանացու:  (51 / 7) 

  ու՞մ եւս այլ առաւել, քան եթէ ի դէպ նմա զգլխաւորագոյն գովութեանցն 

հատուցանել իցէ մրցանակ:  (55 / 17) 

  Զսոյն եւ առակողն հաստատէ բանիւ, թէ. «իմաստութեամբ մղի պատերազմ 

առաւել, քան եթէ յոլովագոյն ձեռամբ»:  (57 / 15) 

  Ցոյց եւ եօթանցն յառաջեալ դաս՝ իմաստնագոյնք ցուցան քան զամենեսեան, 

եւ յաւէտ բարգաւաճեալք այնու (57 / 26) 

  Տինա այնչափ հմտագոյն իմաստիւքն առաւելան քան զնոսա, որքան թէ եւ 

նոքա զանազանեալք յայլոցն գտան մարդկանէ:  (57 / 30) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն  (60 / 11) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

  Եւ այլ զի՞նչ քան զայս ստութիւն կայցէ, (61 / 16) 

  Բայց եւ ո՞ւմ անյարմարական ծանօթասցի բան, քան եթէ վեհիցն ի 

բարկութիւն շարժել, ոյց միշտ յանախտութեան անցեալ մնացին 

գոյացութիւնքն:  (62 / 7) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  Վասն զի նա, ասէ, առաւել քան զարժանն յիւրումն տարփէր ամուսնի, մինչ 

կարծել գերագոյն քան զբնաւ կանանց գեղեցկութիւն. (63 / 15;  63 / 16) 

  Բայց առաջիկայ բանս բոլորովին անյայտաբար վերջացեալ զեղանի, այնու 

որ զպատահմանցն տարփանսն առաւել քան զչափն յիւր կենակիցն ասաց 

ունել:  (63 / 29) 

  այսպէս եւ յոլով քան զսոյն Հերոդոտայն ասացեալ պատմութիւն խուզեալ՝ 

աւարտի առասպելաբանութեամբ (65 / 8) 
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  Բայց առաւել որ ի մեծն տօնի զԵրակլեայն համբաւեն՝ ի բազմախումբ 

գիշերոջն զտարօրէնութեանցն առնել խարդաւանս, անդր եւ ի վեր քան զբոլորն 

ասացեալ է ստութիւն:  (65 / 21) 

  յոյժ գերազանցեալ քան զամենեսեան Եւրիպիդէս գտանէր ողբերգակ 

(68 / 14) 

  Եւ մանաւանդ՝ յաղագս որոյ եւ դիւթութեանցն աղէտք չարեաց յորժամ գամ 

մի ի վեր եկեալք ըմբռնեսցին ի վեհիցն ումեքէ գոգցես իբր ի յաւէտ բարկութիւն 

ածելով զնոսա զանհնարին չարաչար մահուանցն վրէժս զինուն հատուցանել ի 

վերայ նոցա, եւս բազմապատիկ քան զմահապարտացն եւ զայնոցիկ, որ միշտ 

չարութեամբն է կեցեալ:  (69 / 23) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ օգտակարացն 

օգնականք:  (75 / 4) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 29) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 32) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք, որով հայթայթեալ զիւրն կարասցէ 

տանել երկարաձգութիւն, յարատեւողն ելով ի փոխանորդութեանցն, 

ոչ քան զընչիցդ այլ ինչ ահա լեալ խոստովանի պատճառք կենդանութեանս 

մերոյ եւ յառաջխաղացութեանս  (85 / 5) 

  Իսկ ո՞րչափ եւս առաւել սմա ի դէպ է քան զասացելոցս եւ անդր եւս 

վաղվաղակի զդժնդակագոյնն հատուցանել չարիս (87 / 3) 

  որ եւ քան զդժնդակագոյն գազանացն անցանէ դրժողութիւն եւ քան զչարացն 

այնպիսւոյն չարութիւն անտաղի յիմարութեամբն գրգռեալ, իբր զոչ 

միանգամայն մտաւոր մարդ:  (90 / 4;  90 / 5) 

  Քան անդէն իսկ ի ծնանելն հրաշալեօք իմն գոգցես յինքեան զեկուցանէր 

համօրէն զփրկութիւն եւ զազատութիւն ազգին  (97 / 25) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն սորա ասացեալ երանութիւն զոգւոյն զառաքինութեան 

մասունս, որովք քան զամենայն մարդ առաւելեալ գտանի:  (100 / 2) 
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  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, (100 / 10) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 15) 

  Բայց եւս աւելի քան զասացեալսս անդր եւ գեր ի վերոյ այնր զգալի 

մեծութեանն զհոգեւորն տարաւ փարթամութիւն ճոխութեան:  (101 / 16) 

  ամենեցուն ըստ իւրաքանչիւր ումեք այլ եւ այլս քան զարժանաւորն դէպ 

եղեւ կրել վարուց հետեւմունս ըստ անվայելչականին սովորութեան (103 / 22) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց խումբս, ոյք 

կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ առանց 

նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 

  Յորում ամենապատիկ երանութեամբք պայծառացեալ վիճակի պէսպէս 

կրօնիւք բարելաւութեան, զետեղեալ իբր ի խաղաղացեալ նաւահանգստիս՝ 

ողջախոհութեանն մասն եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան 

խոհականութեանն զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի 

զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ 

տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Ի բոլոր աշխարհի եւ ի սորայն մասունս վեհագոյն երիցութեան պատուոյ 

հասին դասիւ եւ զօրութեամբ յառաջացեալ գտան գեր զկրսերագոյնս գոյիցն, 

բայց ոչ մեծագոյն եւ գեղեցկայարմար երկին քան զերկիր, եւ ոչ 

արեգակն քան զպարս աստեղաց, եւ ոչ արփի քան զերիսդ ի տարերաց 

պատուականութեան հասան, որչափ գարնանայինն 

զուգաւորութիւն քան զտարւոյն երիս 

ժամանակս:  (108 / 18;  108 / 18;  108 / 19;  108 / 20) 

  Վասն զի երկին թէպէտ եւ գեղեցկութեամբ եւ մեծութեամբ առաւելեալ է 

ցուցաւ քան զերկիր, (108 / 22) 

  Այսպէս եւ արփիդ, թէպէտ եւ զվերագոյն անցեալ կալաւ վայր՝ հուպ ի 

մաքրագոյն էիցն, այլ ոչ եւ ի գոյացուցանել էիցն 

առաջանայ քան զխոնարհագոյնս տարերացն, այլ եւ զուգահաւասար այլոցդ եւս 

երիցդ բաղկանայ ի բնաւ գոյացութիւնս:  (108 / 27) 
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  Իսկ գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն քան զայլսն 

նախեղութեամբն երիցագոյն է եւ իբր զմի՝ թուոց սկիզբն ամենեցուն եւ 

գոյաւորութեամբ գերազանցեալ, եւ պատճառ յղփութեան այլոցն լինի 

գեղեցկութեամբ իբրեւ զերկիր պանծացեալ խրոխտայ առ ամենայնիւ 

ծաղկազգեստ:  (108 / 29) 

  Զոր սա ոչ յարդեան ժամանակի, այլ ի սկզբան լինելութեանն ստացաւ 

պատիւ պանծանաց ի նախապատճառէն ամենեցուն, որ յառաջ քան զպարս 

աստեղաց ծնաւ զսա:  (109 / 19) 

  Այլ եւ որ քան զամենայն տկար եւ փանաքի է զօրութեամբ՝ մեղու, 

զերկասիրութիւնն պատուէ (111 / 18) 

  որ թէպէտ եւ գան ի խառնս յայսմ ժամանակիս, թերեւս ոչ վասն 

ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին «զԱճեցէքն» 

կատարելով:  (111 / 29) 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  Ուստի յայտ է, զի որպէս ուրախութիւն քան զտրտմութիւն, այսպէս եւ 

գարնանայինն քան զաշնանայինն գերազանցէ ժամանակ:  (112 / 28;  112 / 29) 

  մի ոք նկնախոհ ի վայր գտցի քան զթռչնոցդ երամս, որք խնդամտեալ առ 

հասարակ հնչեն երաժշտական ձայնւ զցնծութեան երգս:  (113 / 13) 

  Այլ եւ ընչեղութեամբ դարձեալ ո՞ փառաւոր քան զնոսա:  (117 / 21) 

  Եւ մանաւանդ յորժամ թշնամեացն հերքողք եղիցին, բաժանելով զաւարիցն 

ընչեղութիւնս զոսկւոյ եւ զարծաթոյ եւ զանչափութիւն ջոլիր կենդանեացն եւ 

զայլ ամենայն աղխաղխելով զկապուտս ազգաց, գեր ի վերոյ քան զբնաւ մարդիկ 

ամենազան մեծութեամբ եւ գրեթէ հաւասարք թագաւորաց:  (117 / 26) 

  Որում հատուցեալք վայելչակի զբարեսիրութեանն ժառանգեսցուք անուն եւ 

նմանապէս բերկրելով հանապազ ամենագեղեցիկս ախորժակաւ, այնպէս 

հեշտալի կենօք յաւելլով յաշխարհի, քան ամենայն իրի՝ սմա տացուք 

զերիցութեանն պատուականութիւն հանդերձ իմաստական բանիւ:  (119 / 6) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի 

վերոյ քան զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 27) 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 8) 
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  ոչ զայլ ոք առաւել քան եթէ զԱբեսողոմայս այժմ վերադիտեսցուք 

վայրագութիւն անձին:  (124 / 15) 

  Իսկ սա անարգելով զմեծ պատուիրանն ինքնաձեռն յօժարութեամբ, 

միանգամայն զարեանցն պատրաստէ յարուցանել ուխս ոչ այլ ուստեք 

առաւել, քան թէ ի հայրենի ծոցոյ եւ ի նորին հարազատէ եղբայրականն 

փողիցն:  (126 / 16) 

  Որովք առաւելաւ անդր եւս քան զանիրաւութեանն տեսակս, միւսն եւս ահա 

աւարտ վերջին չարեացն ի գլուխ կապելով՝ զյոյժ անխուզ վաւաշոտութիւն 

ցուցանէր:  (127 / 33) 

  Եւ նա թէպէտ եւ հալածական առնէր զեղբայրն, այլ ոչ այնպէս չարաչար 

մահուամբ զիւրն խողխողէր հարազատ եւ փախստական զհայրն առնէր, եւ գեր 

ի վերոյ զիւրն ցուցանէր վրիժագործութիւն, քան զնորա եւ զայլոցն ամենեցուն 

չարաւ կեցելոց:  (129 / 18) 

  Տի նա, քան զերեւելեացն ամենայնիւ անպիտանագոյն անկեալ դնի 

մասամբք բոլորովին պակասեալ յիմաստութեանն ինչ նշանակէ անծանօթաբար 

առ բարեհատոյցսն եղեւ վարեցեալ՝ ունելով հոյլս ստացողաց:  (132 / 20) 

  Յորոց վերջացեալ քան զերկոսեան ի պակասամտութեանն յանկեցաւ ծայրս, 

ըստ երջանիկ մարգարէին, յորմէ հրաժարեցուցանէ զամենեսեան, ոչ լինել 

անմտագոյն իբրեւ զկենդանիս զայս:  (132 / 28) 

  յորում է այլագոյնս կեղծաւորեալ դիմակս, զբազումս ի տխմարագունիցն 

ըմբռնեալ ի սմին խորամանկութեան վտանգելով եւ յոչն ճողոպրելի պահելով 

թշուառականութեան ահա քան զամենայն աղէտս զհիքագոյն ժառանգեցուցանէ 

կորուստ:  (137 / 15) 

  Եւ արդ հայելով ուրուք մի քան զմի ի սմա սաստակագոյն աղէտս 

թշուառութեան, մեծանձնութիւնն կարծիցի աննմա՞ն ասացելոցս գտանել 

պարսաւանաց:  (137 / 17) 

  Եւ եթէ այս այսգունակ հաւատարմացաւ, ապա զո՞վ անպատշաճագոյն եւ 

անչափ քան զյառաջարկելոյս կայցէ տեսանել գոյութիւն:  (137 / 24) 

  եւ ի զանազան բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր 

եւ թափուր յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ 

եւ անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 11) 

եւ սպասելով աշխարհիս վախճանի նմանութեամբ բնականի եւ տարրացելոյ 

ի նմին հետեւման, առաւել քան զառաւել զխոցոտիչս զեղուցանէ անժուժկալի 

վտանգս:  (140 / 22) 
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  Զոր ընկալեալ որկորամոլ աւելաստացու այլանդակաց, որք 

զկարծիս քան զճշմարտութիւն եւ զաւելորդս իրաց՝ քան զկարեւոր 

պիտանացուս կարծեցին պատուական, իբր զբուն բարի համարել զվերջին 

չարս:  (143 / 4;  143 / 4) 

  Բայց քան զասացելոցն գերագոյն տանի զանարգասաւորութեան մարմնոյն 

պարսաւանս ըստ նկնաձեւ հասակին եւ այլոց մասանցն 

տգեղութեան:  (143 / 32) 

  զօրէն սեղխենոյ զերեսօք երկրի տարածեալ ի կոխումն եւ ամենայն 

տգեղութեամբ եւ տկարութեամբ զգածեալ քան զբնաւ տունկս, (144 / 5) 

  Որ եւ զպտղահասութեանն յամրութիւն ոչ միայն քան զսերմանեացն բերս, 

այլեւ քան զբազում ծառոց ապաժամ հասուցանէ եւ գրեթէ հուսկ յետոյ ամենցուն 

գայ ի կութս՝ զսուղս թողեալ զկնի:  (144 / 10;  144 / 11) 

  զոր սա ոչ ըստ ինքեան առաւել քան յայլս ցուցանէ զօրէն դեղոյ, զոր ունին 

զօրութիւն (144 / 18) 

  Զի՞նչ ոք այլ քան զայս պարսաւանս կարասցէ հատուցանել սմա, բայց թէ սա 

իսկ կարգեսցի գլուխ բազմականի պարսաւելեացն ամենեցուն:  (147 / 2) 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, որք ի կենցաղումս 

վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի 

նաւարկութեանն գործս, ուստի գերագոյն եւ անբաղդատելի ունի 

պարսաւանս քան զամենայն իրս:  (147 / 7;  147 / 8) 

  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց  (148 / 7) 

  Իսկ եթէ հասարակաց դիպեսցի նաւաբեկութեանն մահ, այն աղէտք ի 

վեր քան զբան, եւ անպատմելի թշուառութիւն (151 / 30) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ. քանզի եւ նա 

ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի թշնամաեացն խողխողի 

զինուք զօրէն պաճարաց, բայց որպէս յառաջ քան զմահ, եւ զկնի մահուն 

գերազանցեսցէ զսովաւ զինուորականն:  (152 / 4) 

  Ուստի առաջնոյս բնակութիւն նախ քան զցանկալի լոյս 

աստուածապաշտութեանն համբարելոյ ի հոգի, վկայի 

յանպատշաճագունիցն  (154 / 19) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 
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աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զգեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 8) 

  Այլ նաեւ ամենեւին բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն 

ամբարձեցելոյ եւ գրեթէ զվերին զօրութեանցն շնորհ ի յանձն ձգողի, զի՞նչ եւս 

մարմնական մարմաջունք բռնադատել կարծեսցին, մանաւանդ որ եւ անբիծ 

բնութեամբ սրբեալ տաճար կանխագիտական լուսաւորութեանն 

յարդարեցաւ:  (157 / 7) 

  Առ որով միոջէս պատմի ըստ իրաւաէցւոցն առ խոնարհագոյնն քան զինքն 

վարել եղբօրորդի.(157 / 21) 

  Առաջնոյս մնան ի մարմնի չափեալ կարգի ընդ համարով, բայց 

պատուականագոյն քան զայս սնանելն ի բարւոք ծերութեան եւ լցեալսն 

զաւուրսն ըստուգելի եւ անխոտան կատալեութեանն գլխաւորելոյ (158 / 28) 

  Իսկ միւսումն գիտնական ստանալի ոչ ի բազմահնար ինչ հայթայթանաց, 

առաւել քան թէ ի դիւրին գործոցն տեղեկանալ ըստ իւրաքանչիւր 

հմտութեան:  (161 / 4) 

  եւ զգուշանալ ի նոցա դարականալ նենգութենէ եւ միանգամայն ոչինչ 

արտաքս քան զսահմանն իմաստութեանն, որով կատարելապէս բարձրագլուխս 

իր մղեալ յարդարի:  (162 / 18) 

  Որ թէպէտ եւ յայլսն հանգիտեցաւ սմա իւրն լծակից, սակայն նուազանալ 

յայսմ երեւել քան զզուգակիցս:  (163 / 4) 

  Այնքան գերազանցեալ ինքեամբ քան զսա, որչափ ի յարութեանն 

միւսս:  (163 / 7) 

  որ եւ ոչ բնաւորեցաւ իսկ ինքն իրս ի չքաւորութենէ 

յաւէտ, քան եթէ յանկարօտ փարթամութենէն կատարել աղբիւրաբար բերողիս 

զպիտանացուսն մարդկան:  (163 / 16) 

  եւ այնպէս մի քան զմի առաւելուն բարեբախտութեամբ:  (167 / 11) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն, եւ կամ որք ի նմին 

չքաւորութեանն պաշարեալ  (172 / 20) 

  Իսկ արդ որք այսպէս ի յառաջնորդութենէ բանիս երեւեցան 

փարթասութիւնք մեծարգի տեղեացս այսոցիկ ըստ ինքեանցն բնութեամբ եւ զի 

զուարճացեալք առաւելսն մի քան զմի բարեացն գեղեցկութեամբ եւ զօրացուցիչ 

ստորնայնոցս տուան տկարութեան (173 / 15) 
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  մանաւանդ թէ յառաջ քան զայս ի սերմանելն կանխէ եւ այսպէս յամենայն 

բարեացն յորդորմունս վաղվաղակի ժամանել:  (176 / 22) 

  ապա եթէ վնասակար խամութեամբն դերեւեսցի, 

յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ մեղադրութիւնն:  (177 / 3) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց բերս օրինաւոր 

աւանդ:  (180 / 13) 

  Եւ դարձեալ զի ճշմարտապէս նկարագրութիւն աստուածային պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լւոսաւորագոյն պատկերին 

ծագեալ ի սեփհական տաճարի բնակութիւնս, լուսաւորագոյն ինձ զկանխագէտ 

տեսութիւնն հանդերձ անաղտ մաքրութեամբն զեկուցանէր, հանդիպել 

աներեւութիցն երեւելապէս գեր ի վերոյ ամբարձմամբ քան զբնաւ երկրաւոր 

լինելութիւնս բարձրացեալ թագաւոր, եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն 

ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ 

օգնականութեանն լրումն:  (186 / 26;  186 / 28) 

  Իբրո՞ւ զի անհնարին եւ յոյժ է վտանգս, եւ ստոյգ ահա անդր եւս քան զբան 

գեր ի վերոյ հանդիպումն թշուառութեան ճանապարհիս (188 / 22) 

  իբրու ոչ այլ ինչ յաւէտ քան թէ որպէս նկարեմս այժմիկ ի վեհ նեղութեանս եւ 

յանտանելի տեղի չարչարանաց:  (188 / 29) 

  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի շառաչմանէ 

քարի զի վայր իւրս արտաբերէ վախճան. այնքան արագագոյն գոլ, մինչ զի 

եւ յառաջ քան յերկիր բերեալ հանդերձ ողորմելի կործանմամբ՝ սատակումն 

ինքեանս յայտնէ անձին:  (191 / 14) 

  Ընդ այս կարի յոյժ եւ իմ դժուարեալ յառաջադէմ լինէի յայնժամ, ընդ դժնեայ 

ապարասանութիւնն չարագոյն թուելով առաւել քան թշնամանօք լի եւ 

աղարտանս անձինս (192 / 6) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 25) 

  Եւ յայնժամ ապա աւելի քան զասացեալսն ըմբռնեցից զբարիսն՝ 

առաջնորդել Իսրայէլի, տիրել թշնամեացն եւ ի խաղաղութեան միշտ 

զբազմախնճոյսն պահել քաղաքսն:  (192 / 29) 
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  Ստոյգ արդարեւ այս ուրեմն ի վեր է քան զմիտս զարմացումն եւ 

ճշմարտապէս գործ աստուածային սքանչելեաց (193 / 2) 

  Նովիմբ դարձեալ գիտութեամբն ճանօթանայր ինձ քան զամենայն ազգաց 

վերագոյն փառաւորութիւն իմոյս ազգականաց ընտիր տոհմի ոչ անծանօթ 

եղեալ. (193 / 31) 

 իբր որպիսի՞ վտանգիւք ամբարշտութեան եկեալ հանդիպեցար ինձ՝ 

սաստկացուցանելով զանմխիթարական տրտմութիւն մի քան զմի՝ ի վերայ 

արկանել:  (195 / 23) 

  Եւ այնպէս ահա աւելի քան զսոյն ամենայնիւ բարեկրեալ՝ զուարճանայի 

թագաւորաբար ճոխութեամբ, աւարելով զաներեւոյթ բանակսս 

հակառակորդացն:  (196 / 14) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն, եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն 

պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն 

զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք 

ելանել զզուգակցօքն, նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 25;  196 / 31) 

  Տի նա եւ հոյանունս էի պարծանօք, որ թէ կային եւս այլ խաղացմունք ուրեք 

լայնութեամբ եւ խորութեամբ յաւէտ քան զիս, սակայն ոչ այնպէս զիւրաքանչիւր 

գաւառս ամենաբարիք համբաւեցան (198 / 12) 

  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն եւ քան զերբեմն 

Կարմիրն ասացեալ ծով եւ եղէց սիրելագոյն եւ գլխաւորագոյն ի գետոց եւ 

միւսանգամ ընդունակ որպէս կարծեմ այնմ հրաշից մեծի եւ գերաշխարհիկ 

բարւոյ՝ ակնկալութեամբ աւետեաց (198 / 29) 

  Եւ ի սոյն յորժամ հայիմ տեսանել, զի է ոչ այլ ինչ ի յաւեժակայ 

գոյացութեանցս, բայց միայն ջուր համատարած անպարագիր մեծութեամբ 

ծաւալեալ եւ յոյժ բացերեւակ դիմօք անդր եւս քան զտեսանողականս 

գերազանցէ զօրութիւն՝ հարթարդակ բնակութեամբս:  (199 / 10) 

  Վասն զի հասանելով ի յեզերս խորտակի սպիտակացեալ ալի ցուցանել եւ 

աներեւութացեալ այնուհետեւ աւելի գոլ քան զայս եւ ոչինչ:  (199 / 24) 
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  իբրու ոչ եւս քաղցուն ջուր ըմպելի աւելի քան զաղտաղտն գտանել 

անպիտտանութիւն (200 / 6) 

  եւ յայնմանէ աւելի քան ի վերայ անկելոցն ի միմեանց սատակէին սրոց՝ ի 

թշնամեացն գեր ի վերոյ լինելոյ ի զանազան հարկանելոց հարուածս 

կրկնապատիկ հատուցմամբք չարեացն կացուցանելով ամենեցուն ողորմելի 

ողբերգութիւն:  (203 / 21) 

  զոր եւ տայր գիտել ոչ ապականացու մեծութեանն զինքն 

ցանկացող, քան թէ ըստ արուորագոյն հոգւոյն ժրութեան եւ ջերմեռանդն մտացն 

(204 / 4) 

  Յորում տեսանէի նախ ընդարձակութիւն նորագոյն եւ համատարած ծովուն, 

որ ընտանեբար ունէր առ արեան, քան թէ առ ջրոյ բնութեանն զնմանութիւն 

նորագոյն տարերց նորա:  (205 / 13) 

  Այլ նա յորժամ զիւրեանց շահաւոր եւ առաւել քան զյոյս պաշտպանութիւն 

իմանային եւ զթշնամեացն զնորին հակառակն զկործանումն, յայնժամ որպէս 

զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին արք եւ կանայք 

(208 / 7) 

  յորում եւ անցեալ ի մէջ նշանակէ վստահ լինելով ոչ ի զէնս եւ 

յերիվարս առաւել քան թէ ճշմարիտ նշանակօք հայեցուածովք մարմնոյ       Իսկ 

նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ վարեցեալք 

անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն կարի, մանաւանդ թէ 

աւելի եւս քան զկարն հետամուտ լինելովն թուէր երագութիւնն եւ ի 

յառաջանալոյն մի քան զմի եւ ստէպ յել եւ ելսն առնելոյ ի զարմացման եղեալ՝ ոչ 

կարէի զբովանդակն պարադիտել զառաւելութիւն 

նահատակութեանցն:  (215 / 4;  215 / 5) 

  Բայց միայն զձիոցն արագութիւն քան զմարդկանն յառաջել, եւ 

զշանցն քան զձիոցն, եւ զերկոքումբք՝ զնետաձգութեանցն 

թեւանալ  (215 / 8;  215 / 9) 

  Վասն զի զի՞նչ ինչ մեծ եւ կամ մեծաց գովութեանց արժանաւոր 

բերող, քան թէ որ յաստուածային աջոյն մշակեալ խնամեցաւ փափակութեանն 

կոչմամբ ցանկալի տնկագործութիւնն:  (216 / 8) 

  Ըստ որոց եւ ես փոքր ինչ քան զբնակութեանս վայր յառաջ մատուցեալ՝ 

տեսի տեղի ինչ արգաւանդահող (216 / 15) 

  Այլ անդ էր տեսանել սակաւ ինչ ի ներքսագոյն քան զասացեալսս զկարի յոյժ 

գեղեցկատեսակսն պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ 

զխնձորեաց, (217 / 6) 



4292 
 

  Այլ նա մի քան զմի հրաշափառ տեղւոյն պայծառանայր զուարճացեալ լցեալ 

ցանկալի բարութեամբ  (217 / 26) 

  Բայց եւս մեծաց զարմանալեաց արժանի քան զամենայն անդէն զայն էր 

տեսանել՝ զհասարակաւոր յորդորումն աշխատասիրաբար երկրագործին, ընդ 

նմին եւ զշարժումն վտակախաղաց եւ յորդառատ ջուրցն (218 / 4) 

  Եւ ոչ տայր գերազանցել քան զջրոյն յառաջադէմ խաղացմունս զիւրով 

անդանդաղ յօժարմտութեամբն (218 / 11) 

  Այլ նա դարձեալ եւ որ ի նոսա զտիրական գովութիւնն յօրանայ բերել 

պարծանս շնորհի, յաւէտ բնականն ի կազմութիւն եւ ինքնեղ 

նաւահանգիստ, քան զայն որ յարուեստիցն եւ ի հնարաւոր ինչ մարդկանէ 

որսացեալ յարուցեալ կանգնեցին՝ համանուն ունելով կոչումն:  (218 / 31) 

  Վասն զի նա քան զնա այնչափ զօրանայ զանազանութեամբ 

պատուականութեանն, որչափ բնական իրք քան զմարդկայինսն առաւելուն 

ամենայն հաստատուն եւ անսխալ յարգանօք:  (219 / 2;  219 / 3) 

  Իսկ բաղդատականք՝ «եթէ ճարտասանելի՞ է 

մանաւանդ՝ քան իմաստասիրելի»:  (222 / 1) 

  որով ինքն ի կենցաղս յերեւելիս եկեալ եւ սորուն բազմապատիկ 

բարութեանց հաղորդեալ, նմին պատճառի այնուհետեւ պարտ է, 

թէ նախ քան այլոց գովելեացն, սմա տացէ ի դէպ զսքանչելի եւ զյաւէժ 

ներբողաբանութիւնսն:  (222 / 21) 

  սոյն եւ աւելի քան զհակառակն անցեալ ի մէջ զշրջումն արծարծեաց եւ 

զկենդանասերութեանն յառաջխաղացումն զարգացոյց եւ միշտ գործակից 

աստուածայինն գտաւ արարչագործութեանն:  (222 / 26) 

  եւ միանգամայն որ ինչ միանգամ բարեզարդութիւն քաղաքաց եւ համօրէն 

բնակչացն երկիր բարիք՝ ոչ ուստեք, քան եթէ յարմատոյ արարչակցութեանս 

զեղեալ յորդեսցեն:  (223 / 15) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 30) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք 

առաւեալ քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 14) 

  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ 
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ախորժակաւս յառաջ քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն 

երկասիրութիւն (224 / 30) 

  որ եւ հանդերձ բազմապատիկ կենդանեաց յարատեւութեամբ անհատ եւս 

զբանաւորիս ունի զկենդանութիւն, ոչ ի յաւելորդացն մանաւանդ քան ի 

հարկաւորացն ծանուցեալ շահաբեր պիտոյից (225 / 13) 

  Վասն զի զի՞նչ մեծ եւ յաւէտ պայծառագոյն բերկրանք խնդալից 

ուրախութեան, քան որ հանդերձ բազմախումբ պարաւորութեամբ ի սկզբունս 

գովելոյ իրիս կատարի:  (225 / 28) 

  ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն նորոգին ամենահեշտ 

բարեմտութեանն կիրք:  (226 / 2) 

  վասն զի ազատ եւ բոլորովին անբաժ ի հակառակին հաղորդութենէ, միայն 

գեր ի վերոյ քան զբնաւ ստորինսս՝ սուրբն վիճակեցաւ տէրութիւն վեհագոյն 

առանձնաւորութեամբ:  (226 / 10) 

  Այլ նա դարձեալ եւ ոչ ի դժուարորսալեացն է, մանաւանդ քան թէ ի 

կարողագունիցն հասումն լաւագոյն ախորժակիս:  (227 / 7) 

  որպէս զի եղիցի յորդորական յօժարութիւն արժանաւորացն 

սորա, նախ քան այլոցն հասանել սմին ի կեանս աշխարհիս:  (227 / 23) 

  Յաղագս որոյ առաքինեացն եւ ի վեր քան զվերջինն տաղտկանս 

խենեշութեանն համբարձեցելոցն է փոյթ հանդիսանալ ընդ քաղցր 

երկասիրութեանն վաստակս (228 / 7) 

  Եւ կամ թէ զնոյն ինքն կեանս մնացելոցն յերկրի շառաւեղացն, համարել 

արդարեւ անձանց բարեկեցութիւն, զորս վեհագոյն քան զանշունչ 

կենդանագրութեանցն ձեւ ի կենդանագրացն յօրինեալ, եւ կամ ի կարծր ինչ 

նիւթոց պատկերագործաց զստեղծուածս պատկերաց թողլով յիշատակարանս՝ 

զպատուական բանաւորաց մնացուածս (228 / 34) 

  Ինձ ոչինչ այլ այսպէս ուժգնակի հիացումն զարմացման բերեալ 

մատուցանէ, քան թէ զայնոցիկ մարդկան ախորժակս մտաց, (229 / 18) 

  Եւ քան զսա զինչ ոք կարասցէ ցուցանել վեհագոյն եւ ամենեւին 

պիտանացուն (232 / 29) 

  Քան զամենայն իրաց դէպս գործոյն, որ ի կենցաղումս վարին ի մէջ 

մարդկան ի պէտս կենաց, հրաշափառագոյն եւ նորասքանչ ցուցանի 

նաւաստական իրիս արուեստ եւ գրեթէ գեր ի վերոյ անցեալ կայ քան զբնաւ 

բնականագոյն ախորժակս բանաւորացս:  (233 / 19;  233 / 22) 
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  սակայն աստուածային շնորհաւ վարեցեալ՝ զանկարելիսն եւ զանբնականս 

զանազան մենքենայաւոր հնարիւքն կարելիս եւ գնայականս կացուցանէ 

ամենեցուն եւ զնայ տառին ճանապարհորդութիւն քան զյերկրի գնացս եւս 

դիւրագոյնս կազմէ հարկանել ցամաքայինս:  (233 / 27) 

  Այլ սա ոչ ասացելոցս բարելաւութեամբք միայն յօրանայ, բայց եւս վեհագոյն 

եւ առաջիկայիւքս ճանաչի. եւ մանաւանդ իմաստութեամբն, յոր մարզեալ զիւրն 

ածէ մանկունս, եւ զայնս թէեւ կարի յոյժ ընդունելով ախտս, արագագոյն գտցէ եւ 

հմուտս, թուի եւ քան զիմաստասիրացն պարս, որ հանապազ յիմաստութեանն 

դեգերին դպրոցս, յաւէտ գերազանցեալս ցուցանել ի բնական տեսութեանցն 

հանդէսս:  (234 / 15) 

որոց մրցմունք դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն 

հանդէսս՝ ըստ ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք 

(235 / 18) 

  որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան  (236 / 25) 

  Զոր փոքր մի յառաջ ներբողեալ ի մէնջ՝ բնական եւ հնարաւոր ցուցաւ, եւ յոյժ 

դիւրին քան զամենայն ախորժակս առ ի վճարել զպէտս կենցաղօգուտ գործոց 

(237 / 22) 

  Ահա անկումն անհնարին եւ տարագրութիւն ի վեր քան զբան, նորոգ լուր 

դժնդակ, վէր սաստկութեան, որով յոյժ վարանի իմս տարակուսանօք 

անձն:  (239 / 3) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, (240 / 5) 

  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ անցելոցն քաջափառութեանցն 

յիշատակք խոցոտեն դժնդակք (240 / 10) 

  

ՔԱՆԴԵԼ         - 1 

եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն, եւ 

համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 20) 

  

ՔԱՆԴԵՄ        - 3 
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  եւ անխնայ ապականութեամբ վարելով առ նոսա՝ քանդէին ճարակել 

անբանիւքն զանդւոցն բարիւն  (212 / 9) 

  տապար ի գործ արկեալ շերդակոտոր առնելով քանդէր   (91 / 15) 

  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն 

տանջելով քանդէր երկիր (100 / 34) 

  

ՔԱՆ ԵԹԷ - տե՛ս ՔԱՆ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՔԱՆԶԻ           - 114 

  Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 13) 

  Քանզի նա երբեմն զանվայելուչ սովորական տեսանէ իմաստութեան՝ կացի 

անազդակեալ ի քաղաքի, եւ անդէն առանց միոյ վաղվաղակի երկբայութեան 

թողեալ զնա եւ զդաստիարակն ջնեալ պատուհասէր:  (31 / 28) 

  Քանզի որ սիրելեօքն լինին թաթաւուչք յաշխարհիս, թուի թէ ամենայն 

փառաւորութեամբք ըստ բոլոր պարառութեան բարւոյն յղփացեալք 

յօրանան:  (34 / 16) 

  քանզի այնպէս իմն հիանալի բոլորեցուն զարհետիցն ցուցեալ հանգամանս, 

մինչ զի կանոնաբար իմն ամենայն վարժապետաց նորայն լինէր 

առաջնորդութիւն:  (36 / 17) 

  Քանզի հմուտ եւ առաքինի վարդապետք, որ մտերիմ երկասիրութեամբ ի 

կիր զուսուցչապետութեանն արկցեն վերակացութիւն, եւ զերկաքանչիւր դասս 

աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեանն վերադրիցեն արգասիս, ո՞վ ոչ 

գիտէ36 / 27) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն,  (37 / 23) 

  Քանզի զայս ի հզօր եւ ի բռնագոյն գազանսդ է տեսանել (40 / 4) 

  Քանզի ցորքան պարկեշտ սա զարդարեալ մաքրութեամբ պատուեսցի ի 

միաբանական հաւասարութենէն, ո՞վ ոչ գիտ (41 / 22) 

  Քանզի զայս ստոյգ եւ ի թռչուն կենդանեաց գոլ իմանալ (42 / 24) 
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քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 25) 

  քանզի զհայրենի զանազան պատուականութեան մթերումն գանձուցն 

առեալ (46 / 26) 

  Քանզի ստուգագոյն զիւր ինքեան ումեք ճանաչել բնութեանն արգասիս եւ ի 

նմին չափաւորապէս խաղաղանալ (47 / 25) 

  Քանզի մին թէ առ բռնագոյն գազանսն յապազէն մարտիցէ,  (48 / 13) 

  Քանզի եւ ստոյգ իսկ պակասեալքն յընչից հանապազ զդառն մահուն 

ճաշակեն աղէտոս:  (49 / 24) 

քանզի թէ որ ընչիւքն են թաթաւուչք, նոքին բարգաւաճեալք ցուցանին եւ 

մեծարգոյք առ սիրելիս յամենայնի (50 / 8) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօրութիւն (51 / 26) 

  Քանզի եւ ո՞ւմ ոչ արդեօք այս իցէ ծանօթագոյն առ ի կենցաղս նաւելով, եւ 

հանապազ զմարդկայինս տեսանելով պայծառացեալ ազգ ի վերուստ 

նախախնամութենէն:  (53 / 22) 

  Քանզի եթէ ամենեքեան մշակական գործառնութեամբ վարէին, ո՞ արդեօք 

զզինուորականն մեզ առնէր պահպանութիւն, որ պատճառ ամենեցուն է 

խաղաղութեան:  (54 / 5) 

  Քանզի զայս եւ յանքան կենդանիսդ գոյ իմանալ (55 / 1) 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինե (56 / 17) 

  Քանզի սա ի միջասահմանի կալով, արուեստից միանգամայն եւ 

անարուեստութեանց, դիւրադարձ իմն լինելով առ երկաքանչիւր կողմանց, յինչ 

եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոցն յանցնիւր ախորժակս, եւ 

զկատարելութեան մատուցանել մրցանակս:  (58 / 7) 

  Քանզի նոքա հասեալ վիճակեցան զվերինսն, եւ սոքա զստորինս վայր եւ ոչ 

կաճառաւ անգամ ընդելակցեալք են առ միմեանս, եւ ոչ բնաւ 

բարեկամութեամբք երբէք գտան միաւորեալք:  (61 / 25) 

  Քանզի այս անիրաւ դատաստան եւ ոչ ի կարի չար դատաւորացն եւ 

յախմարագունից երբէք արտաքս ելեալ հաստատի, թող թէ ի 

պատուականագունաց. եւ ամենեւին իսկ ոչ:  (62 / 11) 
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  Քանզի եւ տրփանացն զառածումն ի մարդիկ եղեալ, բնաւորեցաւ իմն 

յայնոսիկ յորդորել սաստկապէս(63 / 30) 

  քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ ըստ օրինադրեալ մարդկան (67 / 29) 

  Քանզի նէ, որ սրով եւ այլովք պատերազմական գործեօք ոչ կարէր 

համարձակութիւն բերել զվրիժակն ընձեռելով խողխողումն, զիա՞րդ 

համարձակէր զկախարդականն ի գործ արկանել արուեստս եւ կամ իշխել իբրու 

ի դուզնաքեայ ինչ մտաբերել գործ (69 / 12) 

  Քանզի որ սեղանակապտին է բան, ոչ միումն յարմարի եւ միւսումն՝ ոչ, այլ 

նմանապէս որք զնոյնս յանցանեն, պատշաճի:  (71 / 5) 

  քանզի զայս ահա ի վաղնջուցն իսկ նախահոգացեալ ծնողքն յարմարեցին 

ըստ աշխարհի:  (73 / 30) 

  Քանզի եթէ ոչ էր ընդելակրթեալ անդուստ մինչեւ ցայժմ ընդ տեսակս 

չարութեան, ոչ ոտն առեալ արդեօք գայր յայս ծայրագոյն մեղանաց գործ:  (74 / 7) 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ յաւէտ 

քաջալերելի, քանզի ոչ նորագոյն անիրաւութեան սկիզբն առնէք այժմ (74 / 30) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 32) 

  Քանզի ոչ իբրեւ զայլ բոլորս անկարս լսող եւ եթ անցեալ նստիք, այլ կարող 

ունիք զօրութիւն արդարակ կշռով ըստ անցնիւր գործոց հատուցանել 

դատաստան:  (75 / 14) 

  Քանզի յայդ իսկ կանխեալ ածէք զսուր երկսայրի իշխանութեանդ ընդ մէջ 

(75 / 16) 

  Քանզի եթէ որ մեկին ունէր զամբաստանութեանն բան՝ սպանող, որ թերեւս 

հարստահարեալ զրկեցաւ ինչ յընկերէն, եւ վարեցաւ ոխիւք ի վրէժս (77 / 7) 

  Քանզի թէ ոչ էր հանապազ ընտելակրթեալ ընդ ասացեալսն 

ամբարշտութիւն եւ ընդ այլ բազում համանմանս սոցա, ոչ արդեօք կարէր 

կատարել զառաջիկայ ամբաստանութեանս վճարումն:  (77 / 33) 

  Քանզի     յայդ իսկ են ածեալ զտնօրէնութեանդ ընդ մէջ   զօրութիւն(79 / 7) 

  Քանզի յորժամ ոչն իւրաքանչիւրում կալ ի հանգստեան կամեցան 

դադարս(79 / 24) 
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  Քանզի առձեռնպատրաստ զգտեալ զօրականսն փոքր ինչ արդեօք 

հարցաքննեալ՝ կարգէին ի գունդսն (80 / 12) 

  Վասն զի ոչ վասն աղքատութեան ընչից, քանզի յոքնակի եւ բազմարծաթ 

շահիւք ի սակարկեալն փարթամանայր հարկից (82 / 30) 

  Քանզի յորժամ խզումն ի ձերումդ դա կրեսցէ ատենի, համօրէն իսկ գրեթէ 

մարդկան լինի յիշատակ խրատու գալ ի զգաստութիւն (84 / 11) 

  Քանզի յորմէ հետէ միանգամ ի լինելութիւն մարդկայինս բաղկացաւ ազն եւ 

կարօտեալ աղցաւորս գտաւ պաճարանօք  (85 / 2) 

  Քանզի սա պատերազմական ճեպեալ կազմէր գործիս (86 / 6) 

  Քանզի զոմանս սրախողխող իսկ ընչիցն աղագաւ առնելով, եւ զկէսս 

յաղագս ցանկալի ստացուածոցն, եւ կամ այլոց եւս գեղեցիկ հանդիպեալ 

պատմուճանաց, չարագանս հանդերձ կապանօքն արարեալ՝ ի բաց 

տեռազերծելով, մերկս միանգամայն եւ ողորմելիս ոչ միայն մարդկայինս 

թողեալ լինէր տեսութեան, այլ թուի թէ եւ հասարակ տարերցդ 

գոյացութեան:  (86 / 22) 

  Քանզի թէ ոչ առ սակաւ սակաւ աոեալ կրթութիւն փոքրագունիւքն 

անօրէնութեամբն վարժիլ՝ շնութեամբ, գողութեամբ եւ այլով համանման չարեօք 

(87 / 22) 

  Քանզի վարդապետարան մարդկայինս եղեալ ագին՝ բնութիւնս իսկ 

ուսուցանէ, (90 / 7) 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ գտանելով օգնական 

իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա այնուհետեւ լի 

ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս հասանէր շիրմացն 

իսկ (91 / 3) 

  Քանզի ոչ զաղքատութիւն առ ծանր աղցաւորացս ունի ասել պէտս, (92 / 10) 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ (100 / 21) 

  Քանզի ըստ թաղմանն կարծիս տայր զհասարակացս կրել մահ (102 / 11) 

  Եւ քանզի առ այնպէս ունի զբազմօրինակ սննդեանն ի վերակացուացն 

հայցեալ պատճարանս, ոչ որպէս զոմանս ի պասքեցելոցն եւ յանլցուցանելի 

բնութենէ ծառոց, առ որս անդրանալով յանվծար զդարմանսն մատուցանելոյ 

խնամողացն եղկելի եւ թախծականն ըմբռնեալ յարաժամ կշտամբեցին 

տարակուսանօք:  (104 / 27)   
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Քանզի տեղի որոշեալ սորա ընդհանրական աշխարհ է բնակութեան, ոչ 

զարեգակնակեզ եւ զտապայեղց խորշակագնաց վայրս, եւ ոչ դարձեալ 

զդժոխըմբերագոյնսն եւ զվտանգեցուցիչ՝ տիրեցալ ի սառնամանեացն  (104 / 6) 

  Քանզի երբեմն սա իւրով շահաւետագոյն բերովք ի մէջ ըմբշական մրցմանցն 

մատչելով ի մարզումն, առաւելագոյնս քան զբնաւ նահատակաց 

խումբս  (106 / 1) 

  քանզի այնպէս բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն, մինչ զի 

կարողութիւն է առ մի մի ազլոցդ եռամասնեայ զինքեանն ցուցանել ամանակաց 

թիւ:  (107 / 9) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն (107 / 30) 

  Քանզի ո՞վ ոք անտեղեակ այսորիկ ից  (113 / 31) 

  Քանզի զնաւակռութեանցն ի ծովու, եւ զքաղաքամարտութեանցն ի ցամաքի, 

եւ զձիականն՝ պատերազմաւ ճեպեալ ի հեռարձակն հասանէ 

թշնամիս   (114 / 23) 

  Քանզի բազմաւորական իմն պահանջէ պէտս (115 / 15) 

  Քանզի զայնոսիկ որոշեալ զատուցանեն ի զինուորական դասն  (116 / 2) 

  Քանզի զյարձակմանն գիտացեալ ժամ, վաղվաղակի ի կիտադրեալն 

հասանեն վայր. (116 / 14) 

  Քանզի բոլոր քաղաքացի մարդիկ եւ որոց նոքայն հաւատացան պահպանք, 

խաղաղութեանց միշտ փափագեալ բաղձանօք սակս իւրեանց յապահովութեան 

զնոցա կախին սիրոյ:  (117 / 29) 

  Քանզի նա է, որ զհարկաւոր կերակրանացն մատուցանէ պաճարանս 

մարդկան. նոյնգունակ   (118 / 20) 

  Քանզի բազում ուրեք յորժամ դրժողք յարձակին հաւք, որպէս առաթուր 

հարեալ վարէ, եւ ինքն դիւրազերծ եղեալ մնայ կենդանի:  (121 / 5) 

  Քանզի ըստ մերձաւորութեանն հուպ գոլոյ առ մարդկայինսս (121 / 28) 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 11) 

  Քանզի որքան միանգամ թշուառացեալք եղեն ի մարդկանէ՝ վնաս կրելով 

իւրաքանչիւր ոք իւր դժպատեհ դիպուածովքն   (124 / 20) 
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  Քանզի նա առ ծնողս բերեալ համբակաց զանարգանացն կամակարութիւն, 

եւ մինչ ցբանիցն անգամ ոչ թողացոյց մեղանս, ի վերայ զմահուն հատանելով 

վճիռ:  (126 / 11) 

  Քանզի զի՞նչ արդեօք այնմ հեռի արդարութեան գործոյ հանգոյն կացց 

(127 / 26) 

  Քանզի մին լոկ աղօթս առնելով վախճան իւրումն հայցէր ծնողի, իսկ սա՝ 

բոլորովին պատերազմաւ զինեալ կամեցաւ ինքնագործ չարեօքն շիջուցանել 

զճրագն Իսրայէլի:  (129 / 12) 

  Քանզի ի՞բր զանխլացեալ ծածկիցի, թէ հաստատեալ ընդ լուսնովս վայրք 

ընդ անհեռն անկեալ սպասաւորութեամբն մտերմաբար յանբանս եւ ի բանաւոր 

կենդանիս՝ բերովք զիւրաքանչիւրն կատարեն արժանաւոր 

պաշտպանութիւն:  (139 / 17) 

  Քանզի թէպէտ եւ խոստովանի շնորհաւորեալ իմաստնագունիւ բանիւ 

զհաւաքումն յերբեմն ժամանակի ի սա անասնոց որումն, համայն սուղ ինչ 

դադարելով՝ վաղվաղակի իբրեւ ի մահաբեր ինչ աղիտէ սրացեալ զբաղձալին 

երթեալ կրեն բարեբախտութիւն:  (140 / 10) 

  Յայլոց եւ ոչ մի ոք, իսկ զանօգուտ եւ զատեցեալ յամենեցունց երիզուտն 

վայրս, քանզի ըստ անկոխն եւ ոչ պտղաբերն լինելոյ՝ ահա 

զուգահաւասարք.  (140 / 28) 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս յայտնապէս քարոզեն 

զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ զբարութեան:  (141 / 19) 

  Քանզի ո՞չ գիտէ եթէ սպրդեալ անապակն ի վերին որովայնին վայրս՝ 

զախոնդանսն եւ որ շուրջ զնովաւ պատի դիկլիկոն, (144 / 23) 

  Քանզի ո՞ ոչ գիտէ, եթէ զորս ի հեշտութիւնսն գլեալ ընկենու, անդէն գրաւէ եւ 

յերկչոտութիւն (145 / 9) 

  Քանզի որք զգոյս եւ զհայրենի ինչս ծախեն յորկորստութիւն, եւ ի 

կենցաղօգուտ գործս ոչ պարապեն կանխել, հարկ է ի վերայ հասանել եւ 

կարօտութեան աղցաւոր պիտոյից ստէպ պատահել:  (145 / 25) 

  Քանզի ուստի՞ կարեն իմաստնանալ (150 / 9) 

  Քանզի ո՞ւմ է ոչ խոստովանեալ (151 / 3) 

  քանզի եւ նա ոչ ի մէջ սիրելեաց խօսեցեալ զտանն հրամանս, այլ ի 

թշնամաեացն խողխողի զինուք զօրէն պաճարաց (152 / 2) 
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  Քանզի ոք զԴիմոսթենէս եթէ առ Եսքինէս մերձ դիցէ, եւ ըստ ինքեան ասիցէ 

զԴեմոսթենի զգովութիւնն առանձինն եւ զեսքինի զպարսաւն, ոչ եւս այն 

բաղդատութիւն լինի:  (153 / 11) 

  քանզի ոչ այսպէսն յողն եւ ընդ պատճառաւ է:  (153 / 17) 

  Քանզի ուր միանգամ պատուեցան կեանք մարդկօրէն վարուց ի լեռնայինս 

եւ ի միջերկրայս (160 / 4) 

  Քանզի մշակութիւն դարձեալ զիւրն մանկունսն փութալ անբիծս յանմաքուր 

շաղախման արատոյ պահել իմն եւ պաշտպանել յաղագս ամբողջ եւ 

յապականագործ արկածիցն վնասուցն մնալոյ սերմանեալն:  (162 / 20) 

  Քանզի համազոյգք սորա ընդ ամենայն սփռեալ տարածին աշխարհ(164 / 32) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց (166 / 23) 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն (175 / 21) 

  քանզի ոչ ոստաքանցութեանն յապաւանաց պահանջող եւ ոչ այլոց եւս 

բազմաջան հնարից, որովք խելամուտն լինել ինքեան:  (180 / 5) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն…օժանդակէ 

զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն հասմունս:  (181 / 9) 

  Եւ բարառնութեան զանազանութիւնք են երեք. քանզի ոմն է նոյն 

բարառնութիւն, եւ ոմն՝ դիմառնութիւն, եւ ոմն՝ կերպարանառնութիւն:  (184 / 4) 

  Աստ զդէմսն ստեղծանմք խօսել, քանզի ծով ոչ բնաւորեցաւ խօսել  (184 / 14) 

  Քանզի ի Պելեպաւնէսիականսն անդ ոչ Սողոն, ոչ Արիստիդէս եւ ոչ 

Միլտիադէս մերձ էին. (184 / 20) 

  Քանզի Պատրոկղի վախճանն՝ տրտմութիւն, իսւ բարք՝ յաղագս 

պատերազմին խորհուրդ:  (185 / 13) 

  Քանզի յոյժ արդեն թիւրեալ ի յուղիղ շաւղաց յանցաւորութեամբս գտանիմ 

(185 / 25) 

  Քանզի նախասկիզբն իբր առաջին հիմն ցնծալեացն իմոյ հաստատեցաւ այն, 

(186 / 17) 
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  Քանզի հայեցեալ այնուհետեւ ի պարզամիտ բնութիւն եւ դիւրահաւան 

զուգակցիս, երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն 

լցումն (187 / 18) 

  Քանզի ոչ ի հակառակամարտ զինուցն արդէն դիաթաւալ ի ներքոյ իմոցս 

դնի ձեռին, (191 / 7) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ սերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս (194 / 29) 

  Քանզի միոյ կողմանս՝ թէեւ կամիմ իսկ հարկանել զսովոր սիրոյ 

սպասաւորութիւն, անկարելի գոլ յաղագս յորձանիցս անարգելութեան, եւ 

զերկրորդիս դարձեալ թէ անտես եւ անկատար թողում, քամահանաց գործ եւ 

այս է վեհեգունիս փառաց, եւ ծանր եւս եւ ընդդէմ աստուածային 

նախախնամութեանն գործոյ:  (197 / 23) 

  Իսկ շարալծեալք, որպէս արար Թուկիդիդէս զգիշերամարտութիւն, կռիւ 

արտասելով հանդիպեալ ի գիշերի. քանզի ժամանակս գիշեր, իսկ իրք՝ կռիւն, եւ 

արտասէ զերկաքանչիւրսն ի միասին:  (201 / 13) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան (202 / 15) 

  Քանզի ձեւանայր ոչ ըստ շահասէր յափշտակող անիրաւութեանցն 

սովորութեան, (203 / 32) 

  Քանզի այնպէս իմն պատմութիւնն խառնեալ ունի յինքեան ոչ միայն 

զահաւոր պակուցումն եւ կամ զուրախալից խնդութիւն, (205 / 5) 

  Քանզի տեսող եղեալ իմ ողջամիտ հասմամբ ամենագեղեցիկ 

կենդանագրութեան ի պատշաճագոյն ուրեմն տեղւոջ, տեսանէի նախ առաջին 

զպարունակեալ արուեստագործութիւնն  (209 / 12) 

  Քանզի նախ անդէն յիսկզբանն, որպէս եթէ անչափ եւ անթիւ երեւէր հասեալ 

իբրու ի վերայ երկրին իսրայէլացւոց յարուցմամբ բանակեալ բանակ 

հակառակորդաց եւ ընդ նոսին մածելոցն անհամար բազմութիւն 

ուղտերամակաց եւ այլոց խաշանց, որովք չարաչարն ցուցանէին հարկանել 

նոքօք զանդաստանս նոցա:  (211 / 12) 

  Քանզի յառաւօտին ժամու այն ինչ ի ծագել լուսոյն գնալով ես արտաքս ընդ 

դուռն բնակութեանս, տեսանէի ելեալս ի քաղաքէս անբաւ բազմութիւն 

մարդկան, իբրու յոյժ խռնելոց ի միասին:  (214 / 1) 
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  Քանզի դրութիւն է, որպիսի ինչ. «եթէ պարսպելի՞ իցէ»:  (221 / 4) 

  Քանզի այսոքիկ ի միասին ունին զքաղաքս:  (221 / 15) 

  Քանզի ի թռչունս, եւ ի լուղակս, եւ ի ցամաքային կենդանիս բարձրանալով. 

ոյք թէպէտ եւ զուգահաւասար բնաւորեցան սովաւ պահել անհետ զարատես 

փոխանորդութիւն կենաց:  (223 / 3) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, (223 / 18) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել (227 / 8) 

  Քանզի ահաւասիկ այժմ ի յընդունայն վիճաբանելդ երկուց այսոցիկ 

անգիտութեանց առեր զքեւ եպերանս:  (227 / 31) 

  Քանզի ստոյգ արդարեւ սա իսկ է սկիզբն եւ յառաջադաս ամենայն 

գեղեցկակարգութեան բարեացն եւ պատճառ զանազան արհեստիցն 

յառաջխաղացութեան (229 / 27) 

  քանզի եթէ այդ այդպէս է, յոյժ դիւրագոյն է քեզ եւ զայն ամենայն 

պատրաստութիւնս իրաց հակառակ անուամբ ձայնելի:  (231 / 20) 

  Քանզի ոչ ընդ համատարած լայնութիւն ծովու նաւարկել եւ հաաւքել 

զնիւթսն (232 / 8) 

  քանզի յորժամ տեսանեմ զծաղկատարփակս պատմուճան արիւնազարդ 

ոռոգմամբ, սակս որոյ տրտմութիւն բերէ յինքեան, յոյժ շտապէ զիս երկունք 

աղիտից  (245 / 15) 

  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

  ՔԱՆ ԹԷ - տե՛ս ՔԱՆ  գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՔԱՆԻ  - 1 

  Քանի եւ զերկրորդէս կախեալք փարելի միամտութեամբ փառաւորեալք ի 

յերկրի ճոխութեամբ աշխարհակալք  (177 / 30) 
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ՔԱՆԻ՞            - 3 

  Զթէանով ոմն պիթագորական եհարց, եթէ յետ քանի՞ աւուր կնոջ առ այր 

մերձաւորութեան արժան է մտանել ի տէրունիսն:  (40 / 21) 

  Վասն զի լսող ոմն մեծագոյն նորա եղեալ իմաստիցն՝ կին անուն Թէանով, 

որ հարցեալ լինէր յումեմնէ, թէ յետ քանի՞ աւուր մերձաւորութեան կնոջ առ այր՝ 

արժան ի տէրունեանն է մտանել տաճարս:  (41 / 14) 

ապա քանիօ՞ն զշամբուշ սորայն վերադիտեսցուք անմտութիւն անձին, 

(127 / 4) 

  

ՔԱՇԿԱԳՈՐԾ            - 1 

  Գումարեալքն ի պատերազմականս իր յիրաւի ծանիցին արտաքոյ 

տկարութեան տարակուսանաց առ կարողաբար ուժով բառնալ զինքեամբ 

զծանրութիւն հակող եւ քաշկագործ զրահիցն կատարել զգործ (161 / 24) 

  

ՔԱՋ    - 29 

  Եւ կարի քաջ խոստովանեալ այս գտցի բան:  (32 / 11) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմրք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ, վերակացուք քաղաքացն, պարծանք 

ծնողաց, եւ բովանդակ շինութեան տան եւ զաւառի պատճառք:  (32 / 17) 

  Որով ի ներկայումս զաշխարհագովութեանցն առցեն պսակս, եւ 

անուն քաջ առ ի յապայսն թողցեն անմոռաց յիշատակաւ:  (33 / 22) 

  Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ սքանչելագոյն ընձեռեալ բան:  (39 / 8) 

  Զսոյն ի հնումն պատուիրէ եւ տէրունեան բանն երջանիկ զօրավարին 

Յեսուայ. «զօրացիր» ցնա ասելով, «եւ քաջ լեր առ ի բաժանել զսահմանս 

ազգացն՝ աբրահամեան զարմիդ»:  (40 / 12) 

  Եւ ոմն՝ պարզ, «Մի հաւ քաջ»:  (44 / 7) 

  Եւ կարի քաջ՝ ճշմարտագոյն եւ անսխալ վերաբերեալ բան:  (56 / 13) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 
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  Եւ քաջ բարգաւաճեալ բռունք այս կանոնաւ փորձեցան տնտեսավարել 

զաշխարհ եւ խողխողմամբ չարաց իբր զոհիւ ընծայից հաճոյացեալ մտերմացան 

տուողին նոցա զիշխանութիւնս  (78 / 23) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն (78 / 28) 

  Նա եւ զառ ի Մադիամն զփախուստն, որ էր ոչ անարութեան գործ, այլ 

զօրէն քաջ նահատակի հնարաւոր իմաստից պաճարանք  (100 / 26) 

  յորժամ թեւացեալ սլանայ երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն 

անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 11) 

  Իսկ իմաստնոցն ոչ այնպէս, այլ կարի քաջ ի հակառակէն բացայայտեալ 

ճանաչի միայն զապագովութեանցն հարազատաբար հարկանել 

սպասաւորութիւն:  (130 / 19) 

  Այլ սա եւ զնոցա վատթարութեամբն քաջ ի բաց գերազանցէ մոլեկան 

խելայեղութեամբն (146 / 26) 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն տապալէ 

(150 / 7) 

  Բայց արդ լիցի կարի քաջ յայսմ (192 / 16) 

  Ուստի նախ առաջին էջս առեալ յանուանեալ ի Լիբանան լեռնէ միայն ես եւ 

զոյս քաջ գեղեցիկ զուարճացմամբ զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ 

շայեկանացեալ ի տունկս եւ ի բոյսս (198 / 5) 

  եւ պայծառազօդ շինութեամբքն քաջ ի բաց գերազանցեցին զմիջերկրեայ 

զհռչակաւոր քաղաքօքն:  (234 / 9) 

  Զի զՍոկրատէս ոմն եհարց իմաստնաւոր, թէ «զմէ՞ ի քաջ մտառուացն, եւ ի 

վատառուսն զնոյն պահանջես համարս». եւ նա ասէ, թէ «Ի նոցանէ՝ վասն 

փութոյն, իսկ ի վատառուաց ի միտ՝ վասն ջանոյն»:  (35 / 26) 

  Բայց ոչինչ նուազ, այլ հանգէտ սմին եւ փոխանորդն գտանի 

պայծառութեամբ զքաջ բարգաւաճացն մատուցանել վայելս ուռճազարդ 

ճառագա  (166 / 2) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, (150 / 24) 
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  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք  (202 / 16) 

  թուի թէ ոչ միայն զքաջս, այլեւ զանփորձս ոմանս մարտից կարողագոյն 

զարթուցանել ի յաշխոյժ գուպար ընդդէմ հակառակամարտիցն:  (224 / 25) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, (150 / 24) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք  (202 / 16) 

  Ոչ անախտ եւ անկարօտ բնութեան կենաց պատահեաց մահկանացու 

բանաւորացս ազն զօրէն անմահիցն, ո՜վ քաջդ խոհեմք, այլ զանազան կարեօք 

պատանդեցաւ, եւ ամենայն աղցաւոր պիտոյից ցուցաւ կարօտեալ քան զբնաւ 

կենդանիս ստորաբնակս կենցաղում:  (75 / 27) 

  Նոյնգունակ եւ քաջն Յեսու անձանձրոյթ կալով ի սպասաւորութեան 

աստուածային խորանին եւ մեծի նախամարգարէին Մովսէսի, անդուստ 

ժամանեալ հասանէր ի գահ զօրավարութեան (58 / 31) 

  Յորում բանապաճոյճ խոհականութեամբ արհեստապէս ճարտասանելով 

իմաստաճեմն երամոց յաւէտ դրուատիցիս ի քաջն հոգեպատումս (247 / 18) 

  Եւ զայլսն մի ըստ եզոջէ ունիք ի սաստիկ գալ ի զայրացումն եւ ի զննութիւն, 

ո՜վ քաջքդ, եւ զաններելին առանց միոյ երկբայութեան ի դա՝ զանազան 

տանջանաց ցուցանել հանգամանս, որով եւ խզեալ վաղվաղակի բարձցի ի 

կենդանութենէ:  (93 / 23) 

  

ՔԱՋԱԲԱՍՏԻԿ          - 1 

բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ սաղարթիւքն եւ պտղով 

յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ զապաստանացելոցն խումբս ի 
քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 5) 

  

ՔԱՋԱԲԱՐՈՒԹԻՒՆ   - 2 

  Այսպէս պակուցեալ երկիւղի ոչ չափաւորապէս եւ չարացն ընդ կրունկ 

հարեալ՝ ակամայ ի զգաստ համեստութեանցն լիցին 

եկեալ քաջաբարութիւն (93 / 33) 
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  Եւ արդ իրագործութիւն, որ այսպէս բոլոր բոլորովին 

ունի զքաջաբարութիւն (237 / 14) 

  

ՔԱՋԱԲԵՐ      - 2 

  Ընդ այսու քաջաբեր տեղեաւ իբրու ընդ հմուտ վարժողաւ աշակերտին 

աշխատասէր ջանացողքն, տեղեկանալ կարգաւ զիւրաքանչիւր գործոցն 

հմտութիւնս, որով եւ վառեալք փարատել զտաղտկալի դերեւանս 

անգործութեան յառաջադեմք ելով:  (170 / 1) 

  Քանզի եւ նոքա ոչ եթէ զառուգագոյնսն եւ եթէ դարմանելով՝ զտկարօքն 

անտես արարեալ զանց առնեն, եւ կամ միւսն՝ զքաջաբերն տածելով 

երկիր  (37 / 25) 

  

ՔԱՋԱԲՈՅՍ   - 1 

  սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս 

տեսողաց զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 19) 

  

ՔԱՋԱԳԵՂԵՑԻԿ       - 1 

  որ թէպէտ եւ յոլովագոյն զգունոցն ունի 

զանազանութիւն քաջագեղեցիկն փաղփղեալ ձեւով՝ անբնական յինքեան 

ունելով զվայելչութիւն,  (132 / 10) 

  

ՔԱՋԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Պետք են բացայիշատակ համառօտ՝ քաջագիտութեամբ ի դէմս ինչ 

վերաբերեալ:  (30 / 8) 

  

ՔԱՋԱԳՈՅՆ   - 4 

  Եւ զի այս ի զինուորութեանցն հոյս եւ ի նաւաստութեանն՝ քաջագոյն է 

գիտելի  (35 / 5) 
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  Եւ մանաւանդ զի զայն քաջագոյն գիտէր, թէ որ պարգեւեացն զայնպէս 

բարեբախտիկ պայծառութիւնն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող էր եւ զնէ 

ընդ դժնդակագոյն արկանել տանջանօք:  (62 / 4) 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց 

(232 / 21) 

  այլ քաջագոյն եւս զչորիւքն զարդարէ առաքինութեամբք՝ աստուածահաճոյս 

երեւել:  (235 / 25) 

  

ՔԱՋԱԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Բայց սա ոչ միայն մարմնոց մատուցանէ զքաջազգայութիւն եւ 

զհարստակողն առուգութիւն, այլեւ հոգւոց զիմաստութիւն եւ զարութիւն եւ 

զայլն երկուս առաքինութիւնս (111 / 1) 

  

ՔԱՋԱԶՈՒԱՐՃ          - 1 

  որպէս եւ տեսանէք իսկ ամենայնիւ քաջազուարճ ծաղկեալ զազգս:  (72 / 27) 

  

ՔԱՋԱԼԱՒ       - 3 

  Արդ՝ այսպէս եւ երկարաձգութիւն զուգահաւասար չափեալ երկաքանչիւրոց 

ցուցանի երեքամսեայ բովանդակեալ աւուրբք եւ ի յանկումն եկեալ 

նոցա քաջալաւ սպառուածովք:  (168 / 23) 

  եւ այսպիսի կապանաւոր եւ յանսփոփելի սգոյս յինէն քաջալաւ յոյս 

մխիթարութեան:  (194 / 28) 

  արդարեւ վստահանալի ըստ վայելչական իւրում 

ճոխութեամբ քաջալաւ յաղթանակ:  (204 / 14) 

  

ՔԱՋԱԼԱՒԱԳՈՅՆ      - 1 

  որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի սուղ 

ժամանակի,  (236 / 25) 
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ՔԱՋԱԼԱՒՈՒԹԻՒՆ     - 2 

  Նոքին եւ վարդապետին մշակելեաւս ունել զվարս անըստգտանելի 

ճանապարհաց, ընտրեալք քաջալաւութեամբ, որոշելով զբնական 

կարգաւորութեան սահման:  (161 / 7) 

  Բայց յառաջեալ ի բոլորեցունց հմտութեամբ միայն Դիմոսթենէս, որ ի բուն 

ծայրն ժամանեալ եհաս քաջալաւութեան:  (45 / 5) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐԱԲԱՐ        - 1 

  եւ յառաջ մատուցեալ քաջալերաբար իմն յարձակէր՝ վստահացեալ յիւրն 

առաքինութիւնս (206 / 11) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐԱԳՈՅՆ      - 1 

  ի յայս մրցանակ աստիճանի դասելով 

ախորժելի քաջալերագոյն խրոխտանօքն եւ մեծանուն պարծանօք համարձակել 

ի յանվթար հանդիսիս յորդորումն:  (160 / 27) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐԵԱԼ           - 2 

  Վասն զի ոմանք պահել զպարկեշտութիւն ամբողջ շտեմարանելոյն աղագաւ 

զսերմանեալն եւ այնպէս քաղցր յուսով եւ գոհացող կամօք կոխել զչարութիւն 

պարկեշտութեանն՝ քաջալերեալ:  (171 / 21) 

  յայնժամ որպէս զյորդորական իմն զուարթութեամբ քաջալերեալք լինէին 

արք եւ կանայք եւ ի միասին տօնելով ընծայէին Աստուծոյ ըստ շնորհալիցն 

կրիցն հանել բարեբանութիւն եւ ձայն ցնծութեան:  (208 / 9) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐԵԼ  - 2 

  Յառաջանայր հայրապետն քաջալերելով եւ ընդ նմին զօրանային ի վանումն 

հակառակորդացն նորուն մարտակիցքն (203 / 15) 

  Եւ այնգունակ խնամով Աստուծոյ երթեալ հասանէին փութանակի 

զմիմեանս քաջալերելով ընդ ցամաք ի յայնմ կողմն ծովուն (206 / 32) 
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ՔԱՋԱԼԵՐԵԼԻ           - 1 

  Եւ զանգիտելի ինչ ոչ է յայս վճիռ գլել զդատաստանդ, այլ 

յաւէտ քաջալերելի, (74 / 30) 

  

ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԹԻՒՆ    - 4 

  Այլ առից ապաւինեցայց քաջալերութեամբ յայն, որ արար զառընթերակաց 

դէմս հաստատնոցս:  (242 / 18) 

  Յայսցանէ կրկնապատիկ ահաւորութեանց արտաքս մերժեալ հեռանայ 

յինեն եւ գոնեայ փոքր ինչ քաջալերութեանն պնդակազմ 

հաստատութիւն:  (193 / 15) 

  Բայց է կատարումն՝ ուստի զբազում յորդորմունս կարեւորս իբրեւ 

զհանդիսադիրս քաջալերութեանն ունելով յաւէժացուցանէ համարձակել ի 

յանկքելի նահատակութիւնս. (224 / 16) 

  Իսկ նէ, զի զայսոսիկ գիտելով ի՞բր ապա եւ կամ որո՞վ իրօք ինքնաձեռն 

լինելով, յայնպիսի չարագործութիւնս յանդգնեալ 

բերէր քաջալերութիւնս. կարծեմ եւ ոչ բնաւ իսկ:  (69 / 26) 

  

ՔԱՋԱԾԱՆՕԹ          - 1 

որոց միանգամ ամենաթշուառութեամբ եղեւ քաջածանօթ:  (133 / 28) 

  

ՔԱՋԱԿՈՐՈՎ - 1 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն,  (130 / 2) 

  

ՔԱՋԱՀԱՃՈՅ - 6 
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  Ըստ որում ընդ այսքանեաց առատատուր պարգեւաց ի մէնջ խնդրէ ոչ այլ 

ինչ, բայց միայն դուզնաքեայ հաւանական լսելութեան՝ ըստ 

իւրոցն քաջահաճոյ կամաց:  (52 / 3) 

  Հարազատապէս ցուցցի փափագելի եւ քաջահաճոյ յանկագոյն ի յողջունելի 

բարեկամութիւն եւ զուգակիցս յառաջ անուանելով, ոչ միայն զիւրն խնամողս, 

այլ զնաւավարացն դասս եւ զոմանս ի գործականացն (182 / 25) 

  լցայ քաջահաճոյ խնդամտութեամբ եւ զսոյն կարգաւոր վարկայ երկրորդել 

եւ առաջի ձերոյ լսելութեան  (218 / 16) 

  վասն այսորիկ եւ ոչ խուն ինչ ընդ մէջ անկարութեանցն ձեզ երեւի անկեալ 

տարակոյս առ ի զքաջահաճոյսն արարչին բոլորեցունց հատուցանել կամաց՝ 

հանգոյն այլոցն ընդ իշխանութեամբ լինելոց մարդկան (94 / 15) 

  Տի՛նա, միանգամայն մեծարոյք մարդկան եւ քաջահաճոյք աստուածային, 

որպէս ասացի, լինին կամաց:  (50 / 13) 

  Ապ եթէ փոխանակ այսորիկ շարժեալք ի զայրացումն լինիցիք եւ զինեալք 

վաղվաղակի չար անձինդ ճեպեցիք ի կորուստ, 

յայնժամ քաջահաճոյք աստուածայինն լինելով կամաց, արժանի յոյժ 

խնդութեանն բարգաւաճեալք միշտ եւ հանապազ յաստիս բերկրիցիք 

յաւիտենի:  (89 / 10) 

  

ՔԱՋԱՀԱՒԱՆ  - 2 

յորմէ յիրաւի քաջահաւան բարուք ըստ հաւատարիմ հրամանատուին 

հրաժարեալ հեռանայր (154 / 21) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 

բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան՝ յօրինելով հրապարակք, ատեան լինելով 

նոքումբք վստահանալիք ամրութամբ պարսպեալք եւ ի դրժող թշնամեացն են 

դաւաճանութենէ եւ քաջահաւան կամակցութեամբ ինքեանք առ իրեարս 

խաղաղացեալք:  (227 / 5) 

  

ՔԱՋԱՄԱՐՏԻԿ          - 4 

  այլ եւ հենախաղաց հիւսէր չար ի վերայ թշնամեացն եկելոյ զանազան ամուր 

զինուք եւ քաջամարտիկ զօրացն հանդիպեալ  (45 / 13) 
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  եւ էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 13) 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի 

վերուստ                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                         օգնել 

զօրութենէ՝ նախախնամական հասանելով նորա շնորհի, եւ երկրորդ՝ ի 
քաջամարտիկ այլոցն մտերիմ նահատակաց:  (82 / 5) 

  Ոչ պատերազմաց յարուցմունք, եւ դու եզունապէս զգործ աղիտից 

կատարես, սակս որոյ ոչ երկաթակուռ զգեստ առաջի եւ ոչ ամենահատ 

պողովատիկք թեքի առ ի վանումն թշնամեաց, եւ ոչ կափիւն լայնալիճ 

աղեղանց, եւ ոչ ակնարկումն վեհիցն առ ի քաջամարտիկ ախոյանիցն 

գուպարս(243 / 10) 

  

ՔԱՋԱՄԻՏ     - 1 

եւ մանաւանդ եթէ զմախանաց եւս յինքեանս բերցեն կեղծիս, նոքա 

ոչ զքաջամիտսն ի կատարելութիւն յառաջեն:  (37 / 12) 

  

ՔԱՋԱՅԱՅՏ   - 11 

  Ուստի քաջայայտ է, եթէ ոչ յատուկ այսմ եւ եթ է պարտակ, որում 

խոստովանեալս մեծագոյն գտաւ չարիս, այլ բազում եւ այլոց եւս, որպէս ինձ 

թուի, կարծեմ եւ բոլորեցուն, եթէ յառաջագոյն անդստին ուրեմն ի տղայականն 

զարգացեալ ի հասակէն՝ նախաշաւիղ կրթութեամբ ընդ ամենայնս էր անցեալ 

թիւրութիւնս չարեաց:  (83 / 7) 

  Վասն զի յորժամ զարհուրեալք չարացն մեծապէս ահիւ եղիցին հոյլք, 

օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, զի նոյնքան բարեսէր եւ 

ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում արդարագործութեանն 

հաստատուն եղիցին անձինք, որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ 

մնասցէ աշխարհ:  (88 / 19) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 
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նահատակել, եւ մարտնչի գոգցես արիաբար առնել զյարձակումն, եւ այլ եւս 

բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 8) 

Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 20)         

որ քաջայայտ ի հարցափորձէ այլոց տեսողացդ լինի իմանալի:  (139 / 16) 

ի վերուստ եւ ի ներքուստ անառիկ ամրութեամբ 

պահպանութիւնն քաջայայտ է եւ այնոցիկ աղագաւ յարդարապէսն ընձեռելոյ 

(182 / 13) 

  Եւ այսմ ահա քաջայայտ խոստովանեցելոյ իրագործութեան պատահեաց 

երբեմն ժամանակ տեսող եւ իմումս լինել աչաց ըստ նկարագրութեանն 

արուեստաւորեալ յարմարութեանց:  (205 / 9) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն (223 / 18) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք   (225 / 30) 

  Յայսցանէ ահա եւ յայլոցն քաջայայտ եղելոցն ի սմանէ վայելչական 

բարեզարդութեանց կարգաւոր է ընդունել սմա եւ զանհակառակ 

գովաբանութեանցն հատուցումն (227 / 20) 

  Որում եւ ես հանդիպելով փորձեցայց անտարակոյս 

մտածութեամբ զքաջայայտ սորայս պատմել գազանաբարոյ այլանդակութիւն, 

զոր բազմաց առաջի դնելով՝ գլխաւորեցից այսպիսի ձեւով:  (125 / 9) 

  

ՔԱՋԱՅԱՐՄԱՐ          - 1 

  անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ 

ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել 

երկայնմտութեամբն:  (223 / 23) 
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ՔԱՋԱՆԱԼ      - 1 

  Որ զի ոմն ի սոցանէ գտաւ կազմ ի լուսաւորել եւ պատրաստ ի դարմանել եւ 

զօրաւիգն ի քաջանալ:  (183 / 26) 

  

ՔԱՋԱՆՈՒՆ    - 2 

  Որք գեղեցկապէս զմարմնականս արհամարհելով զբոսանս, միայն 

մաքրագոյն տեսութեան բանին գտան պարապեալք, եւ 

նովիմբ քաջանուն պարծանօք վայելչացան յաշխարհի:  (57 / 25) 

  Իսկ հետեւակամարտութիւն առաւել քաջանուն բանիւ զյաղթանակն ունի 

գովութեան (209 / 3) 

  

ՔԱՋԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Տի՛ նա սա եւ յերկրորդ հատած ցամաքի անցեալ ի ծովային կղզիս, էած 

զապալերն եւ զամայի վայրս ի քաջաշինութիւն քաղաքաց  (234 / 7) 

  

ՔԱՋԱՊԷՍ      - 15 

  Վասն զի որք միանգամ գոյաւորեալք ընչեղութեամբն յղփանան մարդիկ, 

այնուհետեւ յոր ինչ եւ յառեալ ձեռնարկեսցեն ի պիտանացուսն, կարի իմն 

դիւրահեշտաբար եւ քաջապէս տանին ի յանկումն՝ եթէ զբանականութեանն եւ 

կամ զգործականն ասասցես արհեստ (45 / 28) 

  եւ նովիմբ քաջապէս ի մեծս բարեբաստանալ կենցաղում եւ անուն 

պարծանաց յանսպառն թողուլ ամանակ:  (53 / 3) 

  Բայց քան զամենայն պիտանացու արուեստս, ոյք ըստ կենացն եւ ըստ 

ըղձալի կենաց վայելչութիւնս մատուցանեն կենցաղոյս, քաջապէս  (75 / 33) 

  Որ քաջապէս հրահանգեցաւ, որպէս գիտէք, (76 / 24) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 17) 
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  եւ համօրէն տասնհարուածեայ գաւազանաւն զբովանդակն տանջելով 

քանդէր երկիր եւ քաջապէս յաղթութեամբ կարող լեալ փրկել զազգականս ի 

չարաչար նեղութենէն:  (100 / 34) 

  Ոյք եւ անպարտելիք եւս ի հանդիսանալ ընդդէմ սաստկացեալ բերման 

ալեացն մինչ զի քաջապէս բռնութեամբ զի վերայ իրերաց զկուտակեալսն 

յորձանս անցանել ի կամեցեալն:  (171 / 29) 

  որով բարձրագլուխ պարծանօք տարաւ եւ 

զյաղթութեանն քաջապէս անուն:  (202 / 5) 

  քաջապէս իսկ ծանուցանի ինձ եւ ի լրոյ պատմութեան անջինջ 

մատենագրութեանն, (211 / 4) 

  Յաղագս որոյ իմաստնագոյնք եւ յոյժ բարգաւաճեալք ի բանաւորացս սմին 

հոգ տանելով գործոց, քաջապէս իմն գոգցես ժառանգեն՝ կատարելով միշտ 

զբարօրութեանցն դիպուածս եւ լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան 

փառօք:  (230 / 1) 

  Ուստի ոմանք պատարեալ հանճարով՝ զառաջնորդութիւն հասարակաց 

ստանան եւ զյարմարական քաղաքավարութիւն քաջապէս մատուցանեն 

քաղաքաց (230 / 18) 

  եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին 

զուգակցացն լինել մտահաճոյ (230 / 23) 

  ուր քաջապէս զյաղթութիւնս կատարելով՝ անցեալ տանին մեծապէս 

յաղթանակս:  (236 / 32) 

  Որ ինքն ըստ ինքեան արութիւնդ իսկ կոչեցեալ անուն՝ ստուգապէս ի 

պատերազմականէս անուանի, առ ի քաջապէս միշտ յիւրումն հանդիսի 

նահատակել (117 / 6) 

  

ՔԱՋԱՊԻՆԴ  - 4 

  Բայց որ կարշնեղագոյնք եւս են եւ քաջապինդ զուժոյն կարեն ցուցանել 

հանդէս, յայնպիսեացն մարդկանէ լինին (116 / 6) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ (156 / 19) 

  Քաջապինդ զօրութիւն ձիոյս, զի ոչ զսոսկ պատերազմողն տանելով 

հզօրապէս ի մարտին ժամադրեալ տեղի, այլ հանդերձ նովաւ զիւրն 



4316 
 

պատրաստական ձիազէնս, եւ զամրոցս, եւ զսպառազինութիւնն զինուորին 

զօրաւոր ուժով բառնալ զինքեամբ կարողացեալ:  (176 / 4) 

եւ իսկոյն յայնժամ ապա իւրաքանչիւր ոք երեւէր առ յոյժ ջերմեռանդն կամաց 

եւ քաջապինդ արութեան նախաձեռն ի խառնումն մարտին առնել:  (203 / 14) 

  

ՔԱՋԱՊՆԴՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  Տի՝ նա, դարձեալ եզս ի սոցանէ գովելի է եւ 

հզօր քաջապնդութեամբն կարծրատորրն ելով եւ սերտ (180 / 26) 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնոօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 13) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս 

զիւր քաջապտղութիւնն  (182 / 12) 

  եկեալ պատրաստաբար ի ժամանակի զքաջապտղութեանցն ցուցանէ 

առաւելութիւն (105 / 21) 

  

ՔԱՋԱՊՏՈՒՂ            - 1 

  Այսպիսի հնչումն նուագաւոր երգեա ի մարգարէին, անուանեաց 

զինքն քաջապտուղ ձիթենի տնկեալ ի տէրունեան տաճարի եւ այլուր ըստ 

մեծանուն ճոխութեան տնկոյս եւ զիսրայէլեան ազգն նմանեցուցեալ 

փառաւորեաց:  (183 / 7) 

  

ՔԱՋԱՌԱՔԻՆԱԲԱՐ  - 1 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ 

կարի քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս (53 / 1) 

  

ՔԱՋԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ          - 1 



4317 
 

  Որ զազնուական բարուցն յինքեան բերելով մտերմութիւն, 

առաւել զքաջառաքինութեանն զուարթութիւ եւ միանդամայն զըստ բարեծանոյց 

խրատու, շինութեան եւ յոյժ խաղաղութեան քաղաքաց լինէր պատճառ (45 / 9) 

  

ՔԱՋԱՌՈՅԳ   - 1 

  Այլ եւ յարառեալս, յայտ է թէ անկեղակարծ խոստովանեսցի յամենեցունց 

զօրաւորագոյն ունելով բնութիւն յաղագս քաջառոյգ լինելութեանն 

բարձրագունի եւ լինելութեամբ ընդունելին լինելով, առ ի յանխափան գրեթէ 

զամենայնցն վճարել յինքենէ զգործառնութիւնս պատրաստութեամբ գործւեացն 

զօրաւորագունիցն:  (180 / 29) 

  

ՔԱՋԱՌՈՒ      - 1 

  նմին իրի եւ մատուցեալ հարցանէր, թէ «Հի՞մ ի քաջառուացն՝ զնոյնս եւ ի 

վատառուացն պահանջես համարս»:  (36 / 22) 

  

ՔԱՋԱՌՈՒԳԱԳՈՅՆ   - 1 

  Զկնի այսոցիկ ամենեցուն ծանօթանայր գոգցես պատշաճագոյն չափով եւ 

ուղղակի կշռութեամբ ածուատեալ միջոցն՝ 

յաղագս քաջառուգագոյն զարգացման պիտանացու բանջարացն լինելոց ի 

նոսա(217 / 19) 

  

ՔԱՋԱՍՆԱԿԱՆ          - 1 

  Արդ ժամանակ, որ այսպէս ծաղկազգեստ պատմուճանաւ զարդարէ զմայրս 

ամենեցուն երկիր եւ քաջասնական տեւումն տեսակաց կենդանւոյ մատուցանէ 

եւ բարեկեաց փարթամութիւն մարդկանս ազին, զո՞ ոք յերից ժամանակաց 

տարւոյ ածեալ ընդ սմա բաղդատեսցուք (112 / 21) 

  

ՔԱՋԱՍՆՈՒԹԻՒՆ      - 1 

  որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ բարեկարգ շինութիւն 

տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 24) 
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ՔԱՋԱՍՐՏՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  եւ այլ եւս բազում քաջասրտութիւն նոցա՝ բոլորեցուն է քաջայայտ:  (117 / 7) 

  

ՔԱՋԱՎԱՅԵԼՈՒՉ      - 2 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 5) 

  եւ յամենայն ժամանակս պայծառապէս 

երանութեամբ զքաջավայելուչ պարծանաց տանել բարեհամբաւութիւն, եւ 

նորասքանչ յապառնիսըն՝ յաշխարհի թողուլ յիշատակ:  (35 / 22) 

  

ՔԱՋԱՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆ        - 2 

  այլ յաւէտ ընդ նմին եւ շայեկանութեան եղեն հասեալք եւ 

միշտ քաջավայելչութեան իմն արժանաւորս կարգի:  (200 / 1) 

  Ի քաղաքացն ոմանք թէպէտ եւ միջերկրեայք են եւ ըստ երեւելութեան 

կարծիցին միշտ ի քաջավայելչութեանն բարիս յաւէտ յղփանալ (218 / 21) 

  

ՔԱՋԱՏԱԾՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Որով կրօնիւք եւ վարեցեալ իսկ ազգ մարդկան անդուստ մինչեւ ցայժմ 

բազմամարդութիւն ազգիս դիպեցաւ եւ գեղեցկակարգութիւն քաղաքաց, տանց 

մեծափարթամ շինութիւն եւ մանկանց բարսնութիւն գրգանաց, 

ծերոց քաջատածութիւն եւ առ միմեանս սիրայեղց խաղաղութիւն ազգաց 

(72 / 23) 

  

ՔԱՋԱՏԵՍ      - 1 

  Բայց եւ հարցաքննեալս պատրաստական ի խորհել եւ յիմանալ, վասն զի 

եթէ բլշացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց երկրաւոր որոգայթք 

յարձակին, երեւելի է՝ զի քաջատեսս եւ հոգեւորին եւեթ պարապեալ (156 / 27) 
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ՔԱՋԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ - 1 

  Բայց երկասիրութիւն քան ողջախոհութեան եւս քաջարդարութեան լինի 

առիթ:  (112 / 1) 

  

ՔԱՋԱՐՈՒԹԻՒՆ        - 10 

  Քանզի առ ոչինչ զթագաւորին համարեցաւ զսպառնալիս՝ իւրովն 

անպարտելի քաջարութեամբ (100 / 22) 

  Հռչակաւոր եւ յոյժ սքանչելի, որպէս ի բազմապատիկ ընթացս 

առաքինութեանն զուգահաւասար եւ անպարտելի քաջարութեանն կատարեալ 

գտանի սպառազինեալն հաւատով հայրապետն Աբրահամ (201 / 22) 

  Բայց եւ բարեհամբաւ քաջարութեանն անուանի հանդէս ի՞ւ իւիք առաւեալ 

քան թէ սովաւ բարձրագլուխ լինելով:  (224 / 13) 

  նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր 

զպարսպաւորութիւն քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր փարթամ 

օգտակարութեանցն առիթ (231 / 31) 

  Զմեծ հանդէս քաջարութեանցն գովել  (38 / 11) 

  Վասն զի եւ նոքա մեծավերջական չափովքն զհնոցն երգելով պատմութիւնս, 

այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին 

իմաստութիւն (55 / 30) 

  Բայց չեւ եւս զմեծն նորա ասացեալ եղեւ զնահատակութիւնս 

առաքինութեանցն զվեհագոյնն քաջարութենէ (235 / 13) 

  Ուստի միովս ստուգապէս խոստովանեալ քաջարութիւնն բարձրագլուխ 

մղեալ յարդարի (177 / 9) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի 

գեղեցիկ քաջարութիւնն դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն 

յանդգնաբար յարձակմանց  (181 / 26) 

  Որոց անդէն անձեռնպատրաստ ընձեռեն զքաջարութիւնն (166 / 32) 
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ՔԱՋԱՑԵԱԼ    - 2 

  եւ կամ անդուստ իսկ քաջացեալ վրիժակեն աներկիւղ զ՛ի վերայ 

յարուցեալսն անիրաւութեամբ:  (230 / 30) 

  Վասն զի ոչ զօրէն քաջացն ըմբշական բազկամրցութեամբ նահատակին, եւ 

ոչ գազանական գուպարմամբ կռուոյ, եւ ոչ ի ճակատս քաջացեալք մղեն 

զախոյանս, (150 / 26) 

  

ՔԱՋԱՓԱՌԱԳՈՅՆ    - 1 

  համայն բաւական է ի նոյն կարել հասուցանել աստիճան կատարելութեան. 

որ է արդարեւ բարեբաստիկ, քաջափառագոյն վայելչանաց ամբարումն:  (37 / 7) 

  

ՔԱՋԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆ  - 7 

  եւ անուանի քաջափառութեամբ միշտ ի խաղաղութեան զամանակս 

կատարէ կենցաղոյս:  (47 / 35) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ 

բնաւ քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 8) 

  նոքա ոչ միայն յասացեալքս քաջափառութեան ոչ վայելեն, այլ եւ անտանելի 

աղետիւք յամենայն կողմանց զվատաբախտութեանցն կրեն 

հիքութիւնս  (42 / 11) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 25) 

  Յաղագս որոյ յարմարագոյն եւ վայելուչ է ընդ այսոցիկ հատուցանել մեծին 

Եւրիպիդեայ նորոգագոյն եմենեւին զներբողականն բան, որ սքանչելի 

զիմաստութեանն գիտելով շահս, գերաշխարհիկ եւ ծայրագոյն զնա գոլ 

ամենայնցն ասաց քաջափառութեանց:  (57 / 19)  

Զորոյ զքաջափառութեանց զի՞նչ եւս ոք բաւականասցի վերաբերել բանիւ, որ 

անդստին ի սկզբանցն բարեհամբաւութեամբ հռչակեցաւ ի սքանչելագործ 

մարդկանէ, որ յառաջն ասացաւ:  (117 / 33) 
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  Բայց ոչ զիս արդեանս աղէտք քան եթէ 

անցելոցն քաջափառութեանցն յիշատակք խոցոտեն դժնդակք, զորոյ սքանչելի 

եւ զհրաշաւորագոյն իրագործութեան մասունս եւ ասել անբաւանամ, բայց 

միայն սուղ ինչ զմտաց ակն ի ներքս հայեցուցանելով եւ այնու ամենայնիւ 

փղձկեալ՝ ի տխրութեան ըմբռնեցայ պարաւանդս:  (240 / 11) 

  

ՔԱՋԸՂՁԱԼԻ - 2 

  քանզի յոմանց պայծառազգեստ սպիտակութիւն մաքրապէս փայլեալ եւ 

կիսոցն՝ հակառակն նորին շքեղ սեւութիւնն, այլոյ եւս դարձեալ ի 
քաջըղձալի ծայրիցս խառնուած ընդունելով գոլ երեւելագոյնք եւ պարզաբար 

իսկ՝ բոլոր բողբոջոց եւ զծաղկաց երփն նմանութիւնս ի վերայ իւր 

նկարեալ:  (175 / 23) 

  Գեղեցկապէս եւ մարգարէիս զանյայտն ի բազմաց ի 
զքաջըղձալի վայելչութիւնս փայլեցուցաելով՝ զարթուցանէր ի զարհուրելի 

պակուցումն զտեսողսն (156 / 3) 

  

ՔԱՋՈՒԹԻՒՆ  - 18 

  վասն որոյ արդարեւ յիրաւի եղեն փառաւորք ընդ երկնաւս եւ հռչակելիք, 

մինչ զի բաւականք իւրեանց համարեցան քաջութեամբ քաղաքաց փոխանակ 

պարսպաց արժանի ամրութեան, (38 / 19) 

Անզանգիտելի քաջութեամբ վառեալք առ ի վաստակոյն իւրեացն եւ ժիրք ի 

մշակելն զսա, փախուցանելովն զանընտել կենդանիս, հերքել 

զդժուարապատահ դիպուածսն:  (171 / 32) 

  Եւ միանգամայն անձեռնպատրաստ իսկ նորին հակառակամարտին զինու 

հասանելով ի վերայ արագապէս եւ աներկբայաբար բառնալ զգլուխն 

համարձակ քաջութեամբ (210 / 20) 

  Եւ զայն ոչ միայն քաջութեամբն, քան եթէ յաւետ իմաստութեամբն 

յարդարեալ հնազանդեցոյց (34 / 3) 

  Որք ամենեւին զխենէշ վատասրտութիւնն արտաքոյ յիւրեանց վարեալ 

հալածեցին սահմանաց, եւ միշտ կրթեալ քաջութեամբն միանգամայն եւ 

իմաստութեամբ (38 / 17) 

  եւ ամրանալ ընդ յաղթականն նոցին քաջութեամբքն  (38 / 28) 
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  Յորս ժողովեալք ապա ի մի վայր՝ պարէին պարս 

յաղթող քաջութեան  (215 / 20) 

  որ յաւէտ արուորագոյն քաջութեան, խենէշ վատութեանն նշանակիչս ասել 

գոլ (231 / 17) 

  Նոյնպէս եւ մտերիմ բարեկամացն եւ համատոհմիկ ազգայնոցն սիրելութիւն 

ընթանան յորդորել ի քաջութեան հանդէս:  (224 / 24) 

  Ապա ուրեմն՝ սովաւ մեծ եւ անհամեմատելի արութեանն գերակատար 

բարձրանայ, որ եւ հարազատաբար հաստատութեամբ եւ առանձինն իւր 

զհոյակապ յաղթողսն եւ անկքելի նահատակս ցուցանել, թէեւ յոլովիւք ոմամբք 

գործ քաջութեանն կատարի՝ անգործ խենէշութեանն տաղտկանք հրաժարեալ 

առաջիկայիւս:  (163 / 1) 

  Այլ թէեւ նուազեալ յայսմ երեւեսցի ամենակատար ընծայի արդարութեան 

հասարակաբար ծագեցելոյ առ ամենեսեան, բարձրացուցանէ գերազանցեալ 

փոխանակ զուգակցիս ի քաջութեանն սմա ի յարդարակ մատակարարութեանն 

բաժանման:  (177 / 18) 

  Նաեւ հիման քաջութեանս թուեսցին ընտանենալ յատուկ իւրքն, այլ 

ճշմարտութեամբ վեհագոյնք ի սիրելութիւն թագաւորք՝ միանգամայն եւ 

պատուական ճոխքն, եւ առ հասարակ խաղաղացեալք ի սմանէ յանկասկած 

կեանս:  (163 / 22) 

  Յաղագս որոյ քաջութիւն արդարոցն հօր՝ երեւելի ի չարաչար խորտակմամբ 

վանելոյ զչորս ամբարհաւաճեալս զգոռոզսն  (157 / 12) 

  Իսկ նոցա ամենեցուն նայելով յայն՝ աճապարեալք համանգամայն ի մէջ 

վարեցեալք անդր անկանէին ցուցանել զքաջութիւն ըստ անցնիւրն 

կարի  (215 / 3) 

  Վասն զի որք սակաւ ինչ առ նոսայն կատարեն քաջութիւնս, մեծամեծ 

հաւատան պարգեւաց  (52 / 23) 

  Վասն զի այլ ինչ քաջութիւնք ի կենցաղումս արարեալք յարանունաբար գոն 

առ սոսա, այլ ոչ կարող համազոյգ լինել տիրականիս:  (117 / 2) 

ուր ոչ քաջութիւնք երեւին եւ ոչ յաղթութիւնքն կատարին երբէք (150 / 29) 

  Քանզի դէպ եղեւ ինձ մտանել յամենապայծառ տեսարան, յորում 

յիշատակէր քաջացն անմոռանալի քաջութիւնք ի բազմութենէ 

պատկերագրութեանցն ցուցելոց՝ զոմանց յաղթողաց, զոմանց ի պարտութիւն 

մատնելոց յարմարեալք:  (202 / 16) 
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ՔԱՋՈՒՂԷՇ    - 3 

  Եւ առաւել զի յայտ իսկ յերեւութենէն լինի գիտելի բազմաց, վասն զի անբաժ 

ի բուրաստանացն եւ յայլ անտառախիտ եւ քաջուղէշ մայրեացն, եւ ի զանազան 

բուսոցն եւ ծաղկացն հրաշալի տեսութենէ այնպէս ապալեր եւ թափուր 

յամենայնէ կացեալ մնայ, մինչ քան զոր անհնար լիցի յեղելոցս գձուձ եւ 

անպիտանագոյն կարել երեւել չար տեսութեամբ:  (138 / 9) 

  եւ ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 9) 

  Եւ երկրորդ, զի զուր եւ ապիրատ մոլութեամբ զքաջուղէշ եւ զպտղեղ 

զՅովաբայն բոցակէզ հրդեհիւ տոչորէր անդաստան (127 / 10) 

  

ՔԱՋՈՒՇԵՂԱԳՈՅՆ   - 1 

  որ զի թէպէտ եւ յաղքատ տանէ ելով, եւ ի ծնողաց աներեւելեաց, եւ 

մանաւանդ ի կատարելում հասակի բուռն զբանականն հարեալ արհեստից, այլ 

իւրով քաջուշեղագոյն մտառութեամբն, եւ անձանձրոյթ երկասիրելովն, 

արդարեւ գերազնցեալ զամենեքումբք՝ ի ծայրագոյն վարդապետութեանն 

ժամանեալ հասաւ գահ:  (36 / 12) 

  

ՔԱՋՈՒՍՈՒՄՆՈՒԹԻՒՆ         - 2 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն բնաւորեալ օրինաւոր 

նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել 

զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  զի յառաջին տիոց հրահանգեալ առ ոտս հաւատարմի վարժողին՝ ստանայի 

զփարիսեցւոցն քաջուսումնութիւն:  (193 / 30) 

  

ՔԱՌԱԹԻՒ      - 1 

  Ուստի յայտ է, զի նաւաստութիւն ոչ միայն զմարմնոյ ունակութիւնս եւեթ 

վթարէ, այլ եւս քաջ զհոգւոյն քառաթիւ առաքինութիւնս յընդդէմսն 

տապալ  (150 / 7) 
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ՔԱՌԱՆԻՒԹԵԱՅ        - 1 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք (240 / 1) 

  

ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱՅ       - 1 

  Այսպէս եւ յողջախոհութեանն ո՞վ պարկեշտագոյն քան զասացեալս գտցի, 

այր, որ քառասնամեայ աւուրբք ժուժկալեալ՝ զմաքուր կուսութեանն պահեաց 

զաւանդութիւնս, (100 / 11) 

  

ՔԱՌԱՍՆԵՐՈՐԴ       - 1 

  Եւ մասն մեծ գովութեան երանեալ նախամարգարէին կեանքն եւ զկնի 

կենացն կեանքն լի եւ խորին եւ պարարտ ծերութեամբ՝ 

յերիս քառասներորդս հասանէր ամս (102 / 5) 

  

ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ       - 1 

  Ուր ապա անդէն վաղվաղակի զօրաւոր քաջապնդութեանն հանդիսիւ 

վառեալ կատարէր զքառասնօրեայ աւուրբք զպահոցն 

նահատակութիւն:  (156 / 14) 

  

ՔԱՌԱՍՈՒՆ    - 1 

  որ երբեմն այսքան բազմաժամանակեայ քառասուն աւուրբքն անցեալ ի մէջ 

երկաքանչիւրոցն կայր բանակաց (191 / 24) 

  

ՔԱՍՔՆԵԼԻ    - 1 

  Այլ եւս քասքնելի, ի միւսս. անցեալ՝ յամենաչարս ճանաչի ի 

տեղւոջ:  (140 / 1) 

  

ՔԱՍՔՆԵՑՈՒՑԻՉ      - 1 
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  Ըստ որում եւ այլն ամենայն պաշտեցեալն ի սմա արկածք դառնութեան 

թէպէտ եւ բոլորեցուն լաջայայտ են եւ կարի յոյժ քասքնեցուցիչք առ ի լսել, մի 

ինչ եւ մեզ վասն զպատշաճն արտաբերելոյ աստուստ զամբաստանութեանցն 

բամբասանս դանդաղելի թուեսցի մանրամասնաբար առաջի դնել 

լսողաց:  (135 / 21) 

  

ՔԱՏԱԿԱՊԷՍ - 1 

  Որոց հանդէսք ներանձիցն բոլորակամ քատակապէս առ ի զարդսն 

պաճուճանացն զանհաւասարսն ի փետրոցն յօրինելով՝ պանծային 

զգերապատիւն առնուլ ձիրս:  (248 / 15) 

  

ՔԱՐ    - 7 

  Եւ համանգամայն իսկ զկապուտ ազգաց, եւ զաւար ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ 

պատուական քարանց յինքեանս հաւաքելով, ամենավայելուչ 

բարեբախտութեամբ զկենցաղոյս անցուցանեն յաւիտեան:  (39 / 24) 

  զի ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ.  (39 / 16) 

  Եւ յայտ աստուստ է չքաւորութիւնն, զի ի քարանց մտաբերելով յարուցեալ 

կանգնէր իւր անուղղայ կենացն յիշատակ անմոռաց:  (128 / 13) 

  Հանգոյն սմին եւ զուգակիցս բազմաւորական փոխադրէ զշատագոյն 

փարթամութիւնն, եւ յայտ ի հոծ եւ ի խիտ շտեմարանացն ցուցցի, զի թող զայն 

զամենայն զնիւթս ընչեղութեանն, զլիութիւն հարկաւորացն առնելովն եւ 

զզեղումն հնձանացն, ընդ որոց փոխանակեալ միշտ ոսկւոյն եւ արծաթոյն եւ ի 

պատուական քարանցն լինի:  (167 / 31) 

  Բայց թուի թէ տիրական շահք մեծանալոյն համբարեալք են եւ ի 

հարցաքննելումս պատուական քարանցն գիւտք, պաշտպանէ ընդ նմին եւ 

զգեստուցն առնել պատրաստութիւն ի մեծարգի նիւթոցն կազմեցելոց, այլեւ 

զոսկւոյն եւ զարծաթոյն գիւտս եւ պարզաբար իսկ բնաւիցն կենցաղօգուտ 

ընծայից անտարակոյս գոլ ձեռնտու:  (172 / 14) 

նոյնպէս եւ ցուպ յահեկում բերելով ձեռին, երթայր գոգցես մինչեւ ի հեղեղատ 

եւ անդուստ ի վեր առեալ ժողովէր ի մախաղն զքարանցն ընկենլով 

զպատեհագոյնս:  (210 / 9) 
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  Տի՛ սա որպէս երեւիս, ոչ ի նետաձգութենէ անգամ, եւ ոչ յայլ իմեքէ նոյնպիսի 

մարտացու գործեաց կարեւէր եւ անշունչ կայ, բայց ի միոջէ միայն ի 

շառաչմանէ քարի (191 / 13) 

  

ՔԱՐԱՆԱԼ       - 1 

եւ զՆէովբէ ի յանկարծադէպն եւ դժնդակն տրտմութենէ 

անզգայացեալ քարանալ (61 / 14) 

  

ՔԱՐՇԵՄ        - 1 

  ոչ տայր ըստ սովորականին արագախաղացն լինել հոլովմամբ, այլ 

բռնադատելով քարշէին մինչեւ յեզեր ծովուն.:  (207 / 13) 

  

ՔԱՐՈԶ           - 1 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 17) 

  

ՔԱՐՈԶԱԿԱՆ - 1 

  Զորոյ գովութիւն ըստ հանդիպեալ ժամանակի սքանչելագործն վճարմունք 

սորա գրեթէ համօրէն իսկ տէրունեան մատեանք հռչակեցուցանեն պանծալիս՝ 

գրաւորականն հաստատեալ տառիւք եւ բաւականապէս ամենեցուն 

լուուցանեն, իբրեւ քարոզական բարբառեալ ձայնիւ:  (114 / 15) 

  

ՔԱՐՈԶԵՄ      - 3 

  Քանզի այլքն զոր ինչ ունին ի գոյացութիւնս պատահս 

յայտնապէս քարոզեն զգիտութիւնս, չարք՝ զչարութեան կիրս, եւ բարիքն՝ 

զբարութեան:  (141 / 20) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, 

(74 / 33) 
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  Յաղագս որոյ ի դիպողագոյն ախորժումն 

նաւահանգստեան քարոզին ամրանալ հանապազ յանխռով հանգստարանի 

հանդարտութեան ի յուզմանէ ամբոխալից մրրկելոց ալեացն:  (169 / 26) 

  

ՔԱՒ  ՄԻ ԼԻՑԻ           - 1 

  զոր քաւ եւ մի լիցի ողջախոհաց ի ճակաճանիս հայելով ի դէմս գլել ի 

գութ:  (74 / 14) 

  

ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Բարեպաշտագոյնս եւ առաջիկայ սրբութեամբ ընտրեալ ի տէրունեանն 

պատարագացն նուէրս մատուցանել ի յողջակէզսն 

կատարելագոյն քաւութեան եւ լուացման մեղացն:  (178 / 9) 

  

ՔԵՐԹՈՂ        - 11 

  Հռչակելումն յոյժ ծայրագոյն պատուականութեամբ Եսիոդեայ՝ 

յամենավայելուչն քերթողաց պարս, արժանաւոր է առաւել միշտ 

զհրաշափառագոյն նազաբանութիւն նմա հատուցանել վարէ:  (47 / 9) 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն, գեր ի վերոյ զինքն ասաց լինել գեր զհռչակելին եւ 

զվեհն ամենայն քերթողաց Հոմերոս:  (47 / 14) 

  Յոյց եւ խոստովանեալն իսկ եղեւ՝ հայր ամենեցուն զնա 

ասել քերթողաց:  (51 / 18) 

  Արդ որպէս նախանձայնեալս զեկուցաւ, լիդացւոցն ասէ թագաւոր. այո այս 

արդեօք լիցի եղեալ, եւ յայլոց ոմանց ասացեալ քերթողաց:  (63 / 28) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք առանց 

քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 4) 

  Զմեծ գովութիւն քերթողացն, որք յաւէտ իմաստութեանցն 

պարապեցին  (55 / 21) 
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  Սակաւագոյն ինչ մասամբ ահա քերթողացն լիցի տանել 

զապագովութեանցն բամբասանս (63 / 4) 

  Զամենայն իսկ պատմութիւնս քերթողացն պատճառ կորստեան յիրաւի ոք 

թերեւս բաղբաղեսցէ լինել (65 / 15) 

  Որ ինչ միանգամ է ստութենէն արկածք չարեաց յաշխարհ բերեալ զեղանին, 

այլ ոչ ուստեք առաւել, քան եթէ ի քերթողացն պատմութենէ լեալս տեսցէ 

ոք:  (60 / 16) 

  Զի զձեւ շարագրի ցուցանելով՝ իբրեւ հաւաստութեան լինել պատմող, եւ 

վիպասանութեամբ վարելով, անդր եւս քան զքերթողացն զանցանէ 

ստաբանութիւն:  (63 / 11) 

  Սմին կարօտանայ իմաստասէրն եւ ճարտասանն, համայն եւ քերթողն, եւ 

յոլով եւ այլ եւս բանական արուեստաւորք (58 / 14) 

  

ՔԵՐԹՈՂԱԿԱՆ         - 3 

  որ ընդվզեալ ուռճանայր առասպելապատում ճառիւքն գեր զբազումս ի 

հոյլս քերթողական պարուցն:  (68 / 16) 

  Վասն զի ոմանք զիմաստասիրութիւնն ունելով, եւ այլք ճարտասանութիւն, 

կէսք զքերթողական շահաւորագոյն արուեստ (53 / 29) 

  ինձ մանաւանդ ոչ ոք այլ առաւել ի դէպ, քան եթէ 

զերջանիկ քերթողականս բերեալ ցուցցի ախորժակ՝ շահաւորագոյն եւ յոյժ 

պիտանացու:  (51 / 7) 

  

ՔԵՐԹՈՂՈՒԹԻՒՆ     - 1 

  Սքանչելի յեւկուցս այսոցիկ աւարտեալ բանականագոյն արհեստից՝ 

ճարտասանութեան հմանգամայն ընդ նմին եւ քերթողութեամբ, (49 / 13) 

  

ՔԵՐԹՈՒԱԾ   - 1 

  Որ գեղեցկատարփելի իմն եւ յարդարուն հմտութեամբքն յառաջեալ՝ 

զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք այնքան, մինչ զի արձանակեալ ուրեմն 

յիւր դիւցազանական տաղսն (47 / 12) 
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ՔԵՐԹՈՒԹԻՒՆ          - 1 

եւ ոչ լսող անգամ արժանաորապէս նորայն կարացին 

լինել քերթութեանց, թող թէ զուգահաւասար նմա գտանիլ:  (51 / 16) 

  

ՔԵՐՔԵԼ         - 1 

  Այլ անքասքնելի բարուք առընկեցեալ զամենայն, արբոյց փոխանակ 

կենսականի զմահաշունչն դեղ, զոր ոչ կարէ ուրանալ, այլ զօրէն հրոյ մտեալ 

փաղաղէր զբոլոր բնութիւնն՝ քերքելով չարաչար զմարդն ի կենցաղոյս:  (77 / 2) 

  

ՔԵՐՔԵՄ        - 2 

  այլ բազում անգամ թերեւս խեղդիւք եւ հեղձուցմամբք քերքեաց զանթիւս ի 

կենցաղոյս:  (77 / 33) 

  յոյց թէ դոյզն չերեւի ի դարմանոյ, ծերացեալ յապականութիւն դառնայ եւ 

չարագոյն խզմամբ սրոյ արընկմնեալ ի կենցաղոյս քերքի:  (146 / 12) 

  

ՔԷՆ     - 8 

  Քաջագոյն գիտեա զասացեալսդ քէն, ո՜վ ամբաստանողդ հասարակաց 

(232 / 21) 

  մարտիկ զօրականացն դժնդակագոյն եւ անջրելի քինու՝ խնդրեալ լինէր 

մահուն վրէժխնդրութիւն:  (65 / 2) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր իրաւացի օրինացդ 

դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց առընկեցեալ՝ դարանէր 

յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 5) 

որ թափուր թերութեամբ ունայնացեալն եւ անխառն ի սարւոյն 

ընդդիմամարտն գոլ եւ դարանկալ քինու ինձ սպասելով յողայր աւարել 

զգեղեցկայարմար կենացն անմահագունից յօրինուածս   (187 / 12) 
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  Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն 

ելից քինու, եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 14) 

  Բայց երանի թէ չէի պատահեալ այնմ ամենայնի հրճուալից կենաց, ոյք 

պատճառք բոլոր վնասակարութեանցն եղեն, քինուն ասեմ եւ ատելութեանն, 

մախանացն եւ անարգութեան, եւ նոցին համանման չարեաց:  (190 / 7) 

  Եւ որ այսքանում գեղեցկանսիհ եւ վայելուչ կարգի զհակառակն փութացաւ 

հասուցանել խախտումն, դուզնաքեայ ինչ հիքացելոցն աղագաւ հանդերձիցն, եւ 

կամ սակս գեղձացեալ ինչ քինուց յայն արձակեալ գազանանման բարուք 

գործ:  (90 / 27) 

  Զի որք միանգամ դժնդակ եւ առլցեալ չարութեամբ եւ 

անողոքելի քինուցն ոխակալութեամբ առ մարդկայինս վարին բնութիւն եւ 

միանգամայն գազանօրէն սրտմտութեամբ զսաստիկ թշնամութեանցն թափեն 

թոյնս:  (89 / 22) 

  

ՔԻՆԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ   - 1 

մինչ զի ոչ միայն զբնակեալսն յԵրուսաղէմ, եւ կամ թէ որք շուրջ զնովաւ 

մօտաւորք ի յամբոխելն զնոսա պատրաստական, այլեւ հեռաբնակ սուրբս 

անջրելի քինապահութեամբ գրգռեալ՝ ի գուպար յարձակէի (194 / 9) 

  

ՔԻՄՔ  - 1 

  Իսկ այս զոր տեսանեմն այժմ ոչ այսպիսի բերէ նմանութիւն, բայց ծովու 

անհուն լինելոյ ծանծաղի անբաժ եւ վիմաց, յոր թէ մերձեցայց հուպ երթալով, 

հաստատ գիտեմ զի միանգամայն անկարացեալ ի սորայն լինիմ համոց՝ զայս 

իմոցս ցուցցէ մատուցանելով քմաց(200 / 6) 

  

ՔԻՐՏՆ  - 3 

  Եւ բանականք են որ բանիւն միայն նշանակեն զչարն. որպիսի ինչ. 

զառաքինութեան զոստս քրտամբք եւ աշխատութեամբ, Պղատոն ասաց 

բուսանիլ:  (30 / 12) 
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  Անբաժանելի յայսցանէ երից կատարելագոյն առաքինութեանց եւ մասն 

սոցին չորրորդն՝ արդարութիւն առ ի պատուել բարելաւ ախորժակաւս յառաջ 

քան զանիրաւ զլացութիւն զաշխատասէր քրտանցն երկասիրութիւն  (224 / 31) 

  եւ հանապազ գրեթէ զարիւնահոսն յարուցանեն քրտունս եւ իբրեւ զբազում 

չարեաց պարտական վարակեն ի դժուարարձակ շղթայս:  (131 / 33) 

  Եւ փոխանորդեալքս ընդ առաջնոյն ժամանեցին ինձ հակառակօք, անէծք 

հասարակակիր եւ տրտմութիւն անբոյժ241 / 7) 

  

ՔՆՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ  - 1 

  Քանզի որ քննախօսութեանն պարապեցին, ասացին զնմանէ ոչ ունել 

լեղի:  (122 / 11) 

  

ՔՆՆԵԼ            - 4 

  Որ ոք արդեօք քաջակորով եւ սրատես մտերմաբար խոհականութեամբ ըստ 

իմատասիրացն հետազօտելով քննել կամիցի զանբան կենդանեացն 

զգոյացութիւնսն, (130 / 3) 

  Բայց թէ եւ այլոց ոմանց սոյն ճառեցաւ քերթողաց, սակայն մեք 

առանց քննելոյ ոչ հարեւանցի թողցուք (69 / 5) 

  Զոյր այսպէս տեսանելով յամենայնի նահատակութիւն՝ բաւական 

համարեալ արդ առ ի քննելոյ զմիանգամայնս իսկ յարդարուն եւ ամենահաճելի 

կատարելութիւն բարւոյ, անցցուք եւ զբաղդատականին եւս փորձ 

համեմատութեան տեսանել:  (107 / 23) 

  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք 

գովութիւնս, քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  

ՔՆՆԵԼԻՔ       - 1 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս բերողք 

ծգտակարին:  (169 / 7) 
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ՔՆՆԵՄ           - 1 

  Թէ հաւասարապէս ոք քննեսցէ զբնութիւն բոլոր իրաց, որք ի կենցաղումս 

վարին ի մէջ մարդկան, ոչինչ տաժանելի եւ ապառումն չար գտցէ քան ի 

նաւարկութեանն գործս, (147 / 5) 

  

ՔՆՆԻՉ           - 1 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  

ՔՆՆՈՂ           - 3 

  Տի նա ոչ անբաժս ի քննող հասմանէն հատանէ եւ զերկրագործսն եւ 

զուգակիցս (171 / 11) 

  Եւ ընդ այսոսիկ հայելով ոմանց սորուն հոլանեալ առ ամենայնսն 

յանդգնաբար ատելութիւնքն, ըստ ինքեան ստուգեցին ասելով զսոյն եւ 

աղքատութեան լինել ընդունակ, ըստ ճշմարիտ խորհրդոյ քննողացն՝ մարդկան 

եւ անասուն կենդանեացն յաւէտ մերկ եւ կողոպուտ ի պատուականագիւտն 

լեալ թագաւորական զարդուց եւ յայլոց զանազան նիւթոց (139 / 29) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, 

անդրէն քննողս եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն 

պէտս պատրաստէ նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն 

տեսչութիւն յարդարել, (223 / 20) 

  

ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ  - 9 

  միանգամայն զբովանդակ տարերցդ առ իրեարս յարադրեալ յարմարագոյն 

խառնումն՝ քննութեամբ պարատեսեալ զեկոյց բոլորեցուն:  (47 / 17) 

  Այլ զմիս, որ առաջիս կայ լցեալ բարեշահութեամբ խրատ, յառեսցուք 

գիտել քննութեամբ, (51 / 22) 

ոյք զբոլոր կիրս անցից կենցաղոյս հաւաստի քննութեամբ յարմարեալ 

պատմեցին՝ զմիայնամարտութիւնս ի ցամաքի եւ զնաւակռութեանցն ի 

ծովու  (66 / 10) 
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  Եւ յայնմանէ ապա բազումք, որպէս ասացի, 

անփորձաբար քննութեամբ սովորութիւն կալան ոչ ընտրողական վարել 

դատողութեամբն՝ համարելով զճշմարտութիւն ստութիւն, ընդ որ ոչինչ են 

զարմանք:  (114 / 3) 

  եւ զնոյն ինքն սղաբար դալարւոյ ընծիւղումն եթէ յարեգակնայինդ ընկալեալ 

շարժմանէ զրկութիւն, անկար էր եւ ըստ մտածութեանն իսկ ումեք ի սմա 

իմանալ յեղանակի, թող թէեւ կամակարապէս տեսութեամբ զփորձ 

առնուլ քննութեան:  (138 / 20) 

  Ըստ ճշմարտիւ իմաստնոցն քննութեանց, զոր ոչ ասացին բնական 

գեղեցկութիւն երբէք, բայց պատրանք աչառօք կախարդական ձեւով 

երեւեալ (126 / 23) 

  Որ թէպէտ պարզամտաբար լսողացն թուեսցի զչարելի իմն ազդեցումն, այլ ի 

ճշմարիտ քննութենէ գտանի պատճառ մեծաց շահից եւ ամբողջ շինութեան 

աշխարհի:  (160 / 1) 

  որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ բոլորովին 

յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ պատկառելի 

ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ շինութեան եւ 

յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ պարծանօք 

լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 4) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն  (234 / 28) 

  

ՔՆՆՈՒՄՆ       - 1 

  Այլ նա այնքան զօրաւորագոյն եւ լուսաւոր մարգարէականն զուարճացաւ 

հոգւով, մինչ զի ոչ ումեք ըստ վայելուչն արժանեաց եւ ոչ զարմանալ անգամ 

կարասցէ. թող թէ եւ բանի քննմամբ բաւականապէս գերազանցեալն հասանել 

իմաստութեան:  (96 / 15) 

  

ՔՈ       - 4 

  Հի՞մ զզարմիցն քոց խմբես զեկս ջրհեղեղին. որ զմահահրաւէրն յաջորդես 

կորուստ:  (243 / 24) 
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  Տինա՝ եւ ոչ փոքր ինչ խրատաբանութեամբ եւ մարգարէի ումեմն զսոյն 

Աստուած մատուցեալ վկայէ բանիւ, եթէ «Դէտ զքեզ կացուցի ի վերայ տանն 

իսրայէլի, որում թէ ոչ բողոքեսցես՝ զարիւնն ի քոց խնդրեցից ձեռաց»:  (33 / 14) 

  Սակս է՞ր գազանամիտ բարուք խողխողես զքոյին մերձաւորդ:  (243 / 21) 

  Եւ երկրորդ՝ զի եւ ոչ ի քում բնութենէ եւ կամ յազգակցացն տեղեկեցար, եթէ 

հանդերձ ժիր եւ անդանդաղ աշխատութեամբք մարդկան գործք սահմանեցան 

գալ յանկումն կատարելութեան:  (228 / 4) 

  

ՔՈՎԻՆ           - 1 

  Ի յայս ներակրթեալ երկասիրաբար հետեւելով 

վարժապետիս քովին Մովսէսի, բոլորեսցես քեզ պսակ հոգեծաղիկ վարսագեղ՝ 

ունել ի ներ անձինդ, ո՜վ Թէոդորէ:  (248 / 3) 

  

ՔՈՐԷԲ            - 1 

  Հաւասար սմին եւ միւսս սլացեալ հատուածէր երագ երագ ի յառաջադէմսն, 

այս է ի լեառն Աստուծոյ ի Քորէբ:  (156 / 12) 

  

ՔՍՏՄՆԵԱԼ    - 1 

  բայց թէ ո՞րպէս մերթ խաղաղօրէն ձեւով քստմնեալ ծածանիս, եւ մերթ լի 

ամբոխի զինէն յարուցանէ ալիս, ճշմարտէ ոչ զմու, յայսմ վարանեալ 

տարակուսիմ, յընտրման:  (199 / 14) 

  

ՔՐԻՍՏՈՍ      - 3 

   որ մինչեւ ցայժմ եւս եւ յանբաւ յաւիտեանս անապական ընդհանուր նորայն 

պատմին կատարելագոյն իմաստութեանցն մարգարէութիւնք յամենայն 

եկեղեցիս Քրիստոսի:  (102 / 17) 

  եղէց փոխանակ հալածչի՝ քարոզ, ընդ աւարողի՝ գերել զմիտս ամենեցուն ի 

հնազանդութիւն Քրիստոսի:  (194 / 18) 



4335 
 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 21) 

  

ՔՐՄՈՒՀԻ       - 2 

  ՅԱրկադիա ուրեմն քաղաքի կացուրդ եղանել Աթենայ, եւ 

զնորին քրմուհի զոմն զԱւգէ՝ զԱլեայ դուստր, պար անցանելով ի 

գիշերապաշտամանն, բայ, Երակլէս բռնադատէր եւ ի գիտութիւն 

ապականութեանն մատանի առ նմա թողեալ, ասէ, անցեալ գնայր:  (65 / 25) 

  Այլ թէ եւ հաւանէր եւս քրմուհին, յոյժ անկարելի իսկ նոցա եւ զանարժան 

խառնիցն էր կատարել հեշտութիւն  (66 / 29) 

  

ՔՈՒՆԵԱԼ       - 1 

  Եւ ոմն՝ յորդորական, որպէս. «Ոչ է պարտ զամենայն 

գիշերն քունեալ»:  (44 / 6) 

  

Օ        143  (404) 

  

ՕԳՆԱԿԱՆ     - 15 

  Քանզի սորա գիշեր իմն անլուսին առձեռնպատրաստ 

գտանելով օգնական իւրոյ ամենաչար սպասաւորեալ խարդախանացն եւ ապա 

այնուհետեւ լի ամենայն անարժան փութացեալ յանդգնութեամբ ի տեղիս 

հասանէր շիրմացն իսկ (91 / 4) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 10) 

  Եւ այլ ոմն դարձեալ լի քաղցրութեամբ նիթ գոլ ուրախութեան եւ 

միանգամայն օգնական ամենայն առողջութեան:  (183 / 28) 
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  որ ի ձեռս ծտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով զրպարտեալ կամ, եւ 

ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ օգնական զոք իմումս 

պաճարել վտանգի:  (189 / 13) 

  Զսոցունց ի խորհելն եւ ի զգաստաբար զգալն օգնականաց ճշմարտեսցի 

հրաժարեցուցանել յայնցմանէ եւ զանմաքուր հեշտ ցանկութեանցն անարգել 

մեղկութիւն  (181 / 20) 

  Եւ սովաւ իբրեւ զօրավիգն օգնականաւ վարեցեալ՝ որսացան յափշտակել 

յափշտակութիւնս  (133 / 8) 

  զի սովաւ իբրեւ օգնականաւ վարեցեալ զօրացուցանէ զմոլեկան 

կատաղութեանն արկածս եւ բազմացուցանէ զշռայլական գիջութիւնս եւ զայլ 

անկարգութեան վարս:  (142 / 33) 

  Ուստի եւ զի վերելսն եւ լաւագոյն կանգնումն յուսացայց նովիմբ 

յուսահատելոցն օգնականաւ գտանել (196 / 33) 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր խորամանկ օձին 

վարդապետութեան, (240 / 5) 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամսն (99 / 28) 

  վասն զի եւ օգնականին սատարութեամբ եւ ի չափ հասելոց ժառանգացն 

հոգաբարձութեամբ գիտելի է զկարեացն թեթեւացուցանել զվտանգաւոր 

ծանրութիւն եւ զբարեաց բերել խնդակից կամօք զհասարակութիւն:  (228 / 12) 

  եւ ես ոչ միայն յայնս առատացեալ անմոլար հանճարով տեսութեամբ, 

այլեւ օգնականիս կոչեցելոյ յինէն առաւելութեան եղան եւ պատճառ 

ծանօթ:  (240 / 32) 

 զի զորս իմանայի օգնականս, որգովն ի հարազատ յուսացեալ եղբարս, 

արդէն զսոսա գտի դաւաբեր թշնամիս եւ կորուսանող զազատութիւնս:  (189 / 1) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, 

որք մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք եւ 

օգտակարացն օգնականք:  (75 / 6) 

  յորոց ոմանք հանդերձ հեռաբնակ կայանիւք ի բանաւորէս զատանելոյ եւ ոչ 

հաղորդեալք ինչ սորա վտանգիցն դիւրութեան գտանի օգնականք, (173 / 25) 
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ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ   - 24 

  Եւ զայս փափագումն արկեալ ի յոգիսն՝ անցեալ գնայր, 

յազատութիւնն՝ օգնականութեամբ Աստուծոյ ի խիստս ստրկութենէ 

չարչարանաց զբովանդակ իսրայէլեանն ձգեալ ազգ:  (98 / 27) 

  զի լիաբախտիկ անդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր, 

դնէին ուխտ եւ աղօթէին աղօթս:  (220 / 3) 

  Եւ ահա յաղթութեանն պատիւ ճշմարտապէս կերպարանագործութեանն 

աստուածային օգնականութեամբն զօրացելոյ շնորհեալ պատրաստէր 

ծերունոյն, (203 / 26) 

  եւ յաճախապէս եւս քան ըստ ինքեան խոհականութեանն 

զօրավիգն օգնականութեամբք պաշտպանեալ ունի զգաստագոյն 

պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան:  (106 / 29) 

  Եւ նաւաստին առանց սիրելեացն օգնականութեան, թերեւս եւ ոչ ի գործն 

իսկ յարմարեալ պատշաճեսցի:  (35 / 9) 

  իշխանութեան, զի խոշոշել զչարս ոչ մարդասպանութեան գործ է, այլ իբրեւ 

զչարութիւն բառնալով՝ մարդասէր օգնականութեան:  (75 / 3) 

զի կարօտասցին ազգն օգնականութեան նորին  (100 / 28) 

ոյք կարօտեալ օգնականութեան մենքենայից եւ հնարաւոր գործւեաց եւ 

առանց նոցա զվրիպանացն եւ եթ ունին կրել նշանակս:  (106 / 3) 

  եւ բարեդիպութեանցն սորա զուարթամիտ հանդիպեսցի 

շնորհաւ օգնականութեան ամենեցունց Աստուծոյ:  (113 / 20) 

  այլ թէ շատ եւ եթէ սակաւ տեւէ մշակացն օգնականութեան կարօտանայ 

(146 / 9) 

  զի բաւական ահա ըստ պիտոյից լիցի ոչ չափաւորապէս 

եւ օգնականութեանն սպասաւոր:  (85 / 13) 

  եւ ոչ այլուստ ուստե յաւէտ քան թէ նոյն ինքն յինէն իսկ ասելով մասամբն 

պաշտպանեալ յարմարեցաւ հարազատ օգնականութեանն լրումն:  (186 / 29) 

  Բայց այնք որոց միանգամ կարգեալ երկրաւորացս թագաւոր, զիւրսն լիով եւ 

ըստ կամաց ունի զարտաքուստ օգնականութեանցն պէտս  (173 / 28) 



4338 
 

  Այլ նա եկ բեր զսա աղէ ասել ինձ, թող զասացեալսս գարշ եւ աղտեղի եւ 

յամենայն կողմանց ողորմելի անյիշատակ մնալ ի կենցաղումս, միշտ սոսկ եւ 

թափուր յընչիցն օգնականութենէ  (128 / 11) 

  քաղն խլելով՝ բուն սերմանցն մատուսցի օգնականութիւն:  (79 / 9) 

  Բայց զի եւ ոչ որպէս զայլսն ի մարդկանէ գոլ երեւիք, որոց զանուղայսն 

գործողաց տեսանելով՝ բազում կարօտին զօրավիգն հայցելով ըստ 

ըղձիցն օգնականութիւն, (88 / 32) 

  եւ ոչ մի ինչ ըստ իրաւացւոյն յառաջեալ ցուցանէ օգնականութիւն, (139 / 23) 

  Բայց ցամաքայնոցն՝ ոչ այսց միայն, այլեւ հարստակողն ուժոյ 

բերեալ օգնականութիւն (213 / 25) 

  այլեւ զամաղեկացւոցն եւ զարեւելեայցն եկելոց 

ազգաց յօգնականութիւն:  (211 / 19) 

  Եւ մանաւանդ ինձ առանձինն դարձեալ եղիցի նոյն խրատաբանութիւն ի 

դէպ՝ ապաստանել ի վերին օգնականութիւնն (192 / 27) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 

կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս (38 / 26) 

  նոյն եւ տարածմամբ ձեռացն ի վերին օգնականութիւնսն զյոյս ցուցանէր եւ 

յաստուածային նախախնամական զօրութիւնսն:  (210 / 5) 

  Զորս եւ այժմ հարցաքննելովս տեսցուք զերկաքանչիւրոցն սոցա 

բարեբախտութիւնս եւ միանգամայն առձեռնպատրաստ զօգնականւթիւն տալոյ 

յիւրեանցն համբուրական գոյիցն այնոցիկ  (164 / 29) 

  Վասն զի ոչ զօրէն այլոցն յառողջութեան ժամանակին միայն ընծայեալ 

մատուցանէ զօգնականութիւնս, (76 / 4) 

  

ՕԳՆԵԱԼ        - 1 

զորս միշտ բաղձիւք խոկացաւ յընդդէմսն իջուցանել, թէ 

էր օգնեալ կարողութիւնն (77 / 24) 
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ՕԳՆԵԼ           - 2 

  Բայց որ այժմդ ի բարեփառ տեսանէք շինութեանն յապահովացեալ, նախ եւ 

առաջին յաստուածայինն ի վերուստ օգնել զօրութենէ՝ նախախնամական 

հասանելով նորա շնորհի (82 / 4) 

  ո՞ւմ մաղթեցից օգնել անկելոյս ի ձեռս՝ ահագին վտանգից  (241 / 18) 

  

ՕԳՆԵՄ          - 2 

  Քառանիւթեայ շնչակիր լրութիւնք երեւելեացս՝ օգնեցէք ցաւակցութեամբ 

անկանգնելի անկելոյս վիրառնութեամբք (240 / 2) 

   իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն եւ օգնէր հաճոյացեալ 

օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր խաշանցն:  (99 / 29) 

  

ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ - 1 

  կենցաղումս եւ հասարակիս մատուցանել զանկասկած 

կենաց օգնութիւն  (79 / 12) 

  

ՕԳՈՒՏ           - 16 

  յարաժամ զօգուտն մատակարարիցէք ընդ ձեռամբն 

հնազանդեցելոց:  (78 / 31) 

  Իսկ որ այսպէս առլցեալ սքանչելագոյն արգասաւորութեամբք եւ 

կատարելապէս զմասունս առաքինութեանն պարունակեալ կրէ յինքեան եւ 

հաւասարութեամբ եւս խնդրողացն զօգուտն մատուցանէ (108 / 6) 

  Վասն զի առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին նոքա, 

զմեծագոյն օգտիցն վայելեցուցին քաղաքաց բարութիւնս, եւ իւրաքանչիւր 

հայրենեան գաւառացն, այլ եւ ընդհանուր իսկ ամենայն մարդկան:  (36 / 5) 

  Մանաւանդ զի բազում վշտատեսութիւն տածողացն ստէպ զպարենիցն եւ 

զայլոցն ամենեցուն խնամոցն հայցելով հասուցանել ի վերայ աշխատութիւնս եւ 

զի ոչ ըստ անբաւութեան ծախոյն եւ զօգտիցն փոխանակելով մատուցանէ վարձ, 

այլեւ զայն կամ սուղ ինչ մասամբ եւ կամ եթէ բնաւ իսկ ոչ:  (131 / 24) 
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  Քանզի օգուտ այսպիսի պիտոյից բանիւ ցուցանի:  (30 / 13) 

  Բայց տեսցուք զմիսս, զոր ասէ, թէ. «եւ ոչ օգուտ բերէ»:  (54 / 21) 

  Եւ քան զայս օգուտ զի՞նչ կարիցէք ընձեռել (78 / 32) 

  Ուստի յայտ է, թէ զմիոյ չարիս ապականութիւն պարտ է ի յօգուտ բոլորիս 

մատուցանել (75 / 7) 

  Եւ թերեւս յիրաւի, վասն զի ոչ ի բարի ումեքէ 

բերաւ յօգուտ աշխարհի  (142 / 28) 

  Իսկ միւսոյն յաջորդելով զկատարելագոյնսն, ի վերայ ասացելոցն փութայ 

հասուցանել ի չափ զբերս պտղոցն ամենայն իւրովն ցանկալի 

ախորժակաւ յօգուտ մատուցանել:  (165 / 17) 

   զորս ի ներկայումն նախահոգականաւն զօրացուցեալ՝ 

զապառնեացն օգուտս ցուցանէ:  (111 / 4) 

եւ իմաստական արիութեան գործովքն վաճառականապէս ընդ միոյն 

զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս:  (111 / 13) 

  զկնի որոյ բաշխի զանազան պիտոյիցն օգուտս իւրոցն խնամողացն եւ ի 

ձեռն նոցա հասարակացն ամենեցուն:  (182 / 9) 

  եւ բոլորք յիւրաքանչիւր իրաց վայելեն օգուտս:  (236 / 23) 

  Արժանավայելուչ է սոյնպէս եւ յաւետագոյն եւս գալ զնաւաստական իրս 

արուեստիւ, որ քաջալաւագոյն քան զամենայն մատչի ի պէտս մարդկան, այլ ի 

սուղ ժամանակի, յոր ախորժէ ոք, մերձեցուցեալ հասուցանէ օգուտս. (236 / 27) 

  յարմարի յօգուտս մարդկան բժշկութեանցն շահ:  (76 / 2) 
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  Որ ընդ հեշտալի եւ քաղցրալուր մատուցման բանիցն խառնեալ յօրինեցին 

եւ զզանազան օգտաբեր խրատուցն վարդապետութիւնս (53 / 10) 

  Դիւրաշարժագոյն եւ մեծարգի յաջորդս է յառաջելովն անդանդաղ ի քաղցր 

երկոցն օգտաբեր վաստակս (176 / 20) 

  Եւ ումեմն յայնացանէ, ոյք ի նաւաւարելն փոյթք, միանգամայն եւ ի 

տածումն օգտաբեր տարրոյս յորդորամիտք:  (169 / 24) 
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Յաղագս որոյ ապա յիրաւի պարտ եւ արժանի է յարգել եւ զարմանալիս 

համարել երկոցունց օգտաբերացս բնութիւն:  (164 / 8) 
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  յորմէ եւ ի նմա էին տնկեալ տեսակք 

բազմաւորական օգտագունիցն տնկոց:  (216 / 21) 
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  եւ յարմարական ասացուածովքն զիւրեանցն շարագծելով բանս, 

զարմանալի յոյժ եւ օգտակար հաւատստագոյն ամենայն կացուցին 

լսողաց:  (55 / 27) 

  Բազում ցանկալի կրօնիւք որոշեալ ազգ մարդկան յանասնական սեռից, ո՜վ 

ողջախոհ քննիչք. եւ մանաւանդ երկուք օգտակար  (71 / 21) 

  Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն (75 / 4) 

  Եւ այսմ օգտակար իրաց առիթ լինել՝ վեհանմանիցդ քաջ կարելի է:  (75 / 13) 

  Բայց քաջ նկատելի է ձեզ եւ զիրացս բնութիւն, զի այսպիսի ձեռնարկութիւն 

առնել՝ ոչ վնասու պատճառ գործոյ իսկ է յաշխարհ, այլ 

կարի օգտակար. (78 / 30) 

  Իսկ որ այսպէս յաղթատուր ստացողացն խոստովանեցաւ լինել 

եւ օգտակար միանգամայն եւ դիւրահնար ի յարուցանել, յայտ է ահա թէ ի 

գովելեացն է եւ մանաւանդ դիւրին իսկ յառաջնոցն:  (232 / 16) 

  Վասն այսորիկ ոչ իբրեւ զօգտակար արհեստիցն հաւակս յիշեցեալ լինին 

գտակք սոր  (148 / 18) 

Իսկ օգտակար խնամք մարդկան ո՞ւմ հաւատացան ի վեհէն, քան թէ ձեզ, որք 

մշականմանք վնասակարացն յապաւողք կարգեցայք 

եւ օգտակարացն օգնականք:  (75 / 6) 

  իբր սկզբունք չարեաց եւ առաջնորդք վատթար եւ մահացու իրաց, 

անարժանիք եղեալ գրոց եւ յիշատակական պատուոց, զոր 

տանին օգտակարացն հաւակք:  (148 / 22) 
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  Կամաւորս եւ օգտակարացն շտեմարանս զիւրս հաստատէ ախորժել 

զհեզութիւն եւ զանքոյթ կայանսն ի մրրկաց եւ ալէկոծեալ 

խոռվութեանցն:  (160 / 29) 

  Եւ փակեսցես զբանն կատարելական գլխովք՝ իրաւացեաւն 

եւ օգտակարաւն եւ կարողաւն:  (71 / 18) 

  Եւ ապա կատարելականօք գլխովք՝ օգտակարաւն, կարողաւն, 

իրաւացեաւն:  (222 / 5) 

  որ օգտակարին եւ եթ ընդունակ լինելով մասին, ոչ միայն միում ումեք, այլ 

առ հասարակ իսկ կենդանեաց փափագելի համարեալ, հնարին անզբաղապէս ի 

բոլոր ժամանակի աստուստ պաշտեցեալն հասու գոլ զարգացմանց, ըստ որում 

եւ զուարճացուցիչ եւ ցանկալի ի ձեռն առելոյ տնկոյս կալուածոց:  (104 / 10) 

երեւեցոյց զձեւ հրաժարեցուցեալն՝ իբրու զանսխալն օգտակարիցն լցումն 

(187 / 20) 

հնարեսցին զօգտակարն ի բարի երեւմանէն մտերմաբար ախորժակ 

ընդունելի ստացումն  (106 / 22) 

ուստի բարեպաշտօն առ Աստուած զինի զհաճոյսն կատարելով, եւ բարեգործ 

առ մարդիկ զիրաւացիսն եւ զօգտակարս յառթել:  (238 / 4) 

  Ոչ ումեք յիմանալեացն յաւէժակայ ստացուածով մեծացելոց թողցին իբրու 

զփոքունս ոմանս անքննելիք՝ տեղեացն բնութիւն քննելիք, յաճախապէս 

բերողք օգտակարին:  (169 / 7) 

  Վասն զի օգտակարք արդարեւ իբր հաւատարիմ հազարապետք երկբայնոցս 

գոլ ամենեցունց թագաւորի, առ ի զմեծամեծսն եւ զգլխաւորագոյն աղցս 

կարեացն դիւրելոյ, հանդերձ պաշտպանելով խորին խաղաղութեամբ:  (178 / 30) 
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  Ոյց ոչ միայն զյոյժ օգտակարագոյն ախորժակացն եցոյց տեղեկութիւն, այլ եւ 

զիւրաքանչիւր եւս ասաց ճանաչել բնութիւն, հանդերձ 

խոնարհութեամբ:  (48 / 30) 

  Եւ զկրթութիւնս զայս օգտակարագոյն ընկալցիս քան զայլսն  (60 / 11) 

  Եւ մանաւանդ զի յոյժ օգտակարագոյն կենցաղոյս դժոխահեռդ է կորնչել այր, 

(84 / 9) 
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  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժամ է այսուհետեւ 

եւ օգտակարագոյն յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի 

բոլոր մասանց վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 15) 

  Տի՛նա եւ օգտակարագոյն զի՞նչ եւ այլ ոք մեծս կենցաղոյս եւ կամ հանուր 

տիեզերաց գեր զչարաթոյն գազանաբարոյիդ խոստովանեսցի կրել 

սատակումն:  (93 / 26) 

  որ զայսպիսի գեղեցիկ եւ ամենափարթամ անխնայ առատութեամբ 

շնորհեաց պարգեւ զսա միայն օգտակարագոյն ստացուած ի համանգամայնս 

համարելով վայելից կենցաղոյս (108 / 11) 

  Եւ զի այնպէս իմն օգտակարագոյն եւ յաւէտ մեծարեալ պատերազմացն 

երեւի գործ, (114 / 28) 

  զոր պարտ էիր բնական եւ յոյժ դիւրագոյն ասել եւ ի վերայ 

այսր օգտակարագոյն եւ իրաւացի գործոց գործօնեայ:  (237 / 25) 

  Որ արդարեւ յօգտակարագոյն բերմանէ իւրոց շահիցն յարգեալ եւ 

պիտանացու ի մէջ տեսողացն եւ զօրէն պատուականագունի եւ փարթամացելոյ 

ի բոլոր գոյացութենէ ծառոց ի վեր համբարձեալ առաւելեեալն 

ազնուականութեամբ՝ եկեալ բերէ ըստ անկիցն իւրոց զամենահաճոյ եւ 

զհրաշալի գովաբանութին:  (103 / 32) 

  Եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն:  (30 / 10) 

  Զառաւել գեղեցկութեամբ վայելչացեալսն, եւ զյոյժ մեծապայծառսն 

պատուականութեամբ ժամանակս, եւ միշտ 

կենցաղն օգտակարագոյնսն բանաւորաց եւ անբանից՝ արդէն վերբերելով 

իսկապէս բանիւ, երկուք այսոքիկ են, որ ցուցանին շրջագայութեամբ 

տարեւորականն չափելով աւուրբք յաւէտ տիրականքս՝ գարնանայինս ահա եւ 

ամառնային կատարեալ ժամանակք:  (164 / 19) 

  Որովք եւ հանգոյն նոքիմբք բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք, 

ցայնքան ի վայելուչ վարժողաց զօգտակարագոյնսն կրթեալ խրատս, մինչեւ 

սիրելիք կարի քաջ թագաւորացն ելանիլ (32 / 16) 

  Եւ այսպէս ի յամենայնի ամենայն լեալ՝ բարեացն լրմամբ միշտ անխոտան 

ցուցաւ հասարակաց ամենեցուն ցանկալի գոլ, տարակուսելի տրտմութեանն 

գրաւման պատշաճագոյն փարատիչ՝ կարեւոր օգտակարագունիցն պաշտպան 

դիւրահնար ի գիրս ստանալոյ:  (227 / 19) 

  Սոյն երանելի եւ յօգտակարագունիցն, զորմէ որպէս յառաջագոյն զեկուցաւ, 

ի սմանէ բազմահոյլ ազգականացն միաբանութիւնք, եւ սեռն սիրելութեամբ 
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բարեկամացն ծանօթութիւնք միշտ երեւելագոյնս բարեբախտիկն 

ազատութեամբ յոյժ լցեալ վայելչանան (226 / 30) 
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  Եւ այսմ օգտակարութեան առիթ լինել ոչ տեսողաց դիւրին  (79 / 5) 

զի յամենուստ անպարտելի մնալով՝ յառաջադէմ գովութեամբ, որպէս ասացի 

անցեալ լիով՝ գեղեցիկս ախորժակ դիւրն տարցի 

յաղթանակ օգտակարութեանն:  (213 / 27) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ 

զհանգէտ օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի 

նոյնութեան զուգեցելոցն առնել  (223 / 7) 

  որ զանպտղութեանն սուլմամբք բքոցն եւ յիրերաց վերայ կուտակեալ 

մառախղիցն թունիք իբրեւ զպանծալի ինչ եւ յօգտակարութեանն մատուցեալ 

պէտս՝ կամեցեալ յինքեանս աճեցումնս, ի նմին մշտնջենաւոր հաստատեցաւ 

անբեղնաւոր կապտութեան:  (136 / 31) 

  Այսպէս ահա յիրաւի ուրեմն սոքա անուանեցին անսուտ վկայութեամբ իբր 

առաջինք եւ սպասաւորք առաջնոցն ի յերկրի օգտակարութեանց:  (164 / 15) 

  Զյոյժ քաջավայելուչ պատուականութեամբ զբարգաւաճեալն ի տունկ՝ 

ձիթենի եւ զմիշտ պաշտպանն մեծաշահ օգտակարութեանցն մարդկան յիրաւի 

ոք յօժարեսցի յարգել գովական բանիւ:  (179 / 6) 

  Իսկ եթէ այս ամենայն որպէս ասացաւ, արութեան եւ ոչ անարութեան են 

ցոյցք, նմանապէս սոցա եւ յաւէտագոյն եւս ծանիր զպարսպաւորութիւն 

քաջարութեանն զօրավիգն եւ բոլոր 

փարթամ օգտակարութեանցն առիթ  (231 / 31) 

  Այլ առանց ծախոց եւ աշխատութեան մարմնոյ, իբր ի բազմականի պահելով՝ 

դիւրաւ եւ հեշտիւ հասուցանէ յօգտակարութեանցն տեղիս, եւ ի սուղ 

ժամանակի, որպէս ասացի, զիւրաքանչիւր ախորժակս բաղձանաց ըստ ըղձի 

մատուցանէ:  (237 / 11) 
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ՕԳՏԵԼ           - 1 

  Բայց այնքան եւ եթ օգտել ճառիւք գեղեցկութեան զլսողս, որչափ 

իւրաքանչիւրն զօրեսցէ ասել ախորժակ հաճոյական կամաց:  (96 / 20) 

  

ՕԳՏԵՑՈՒՑԱՆԵՄ     - 1 

  Ուստի չարքն ի բաց մերժելով համով կամ գունով զճաշակողսն 

ապրեցուցանեն, եւ բարիքն կոչելով ի խրախական 

ճաշակաւորութիւն՝ օգտեցուցանեն:  (141 / 24) 

  

ՕԳՏՈՒԹԻՒՆ - 6 

  Եւ ի վերայ այնորիկ պատիւ գոյութեան սորա՝ եղեւ յամենեցունց ընկալեալ 

արարչէ զուգահաւասար շնորհիւ ընդ բոլոր կենդանեացդ 

դասակս, օգտութեան աղագաւ:  (120 / 8) 

  Բազում շահաւորագոյն օգտութեանցն բերող մարդկայինս ազին զդասս 

կատարերգականցն տեսանելով ուրուք, միշտ իմասցի լեալ պատճառ 

սքանչելագոյնիցն իրաց:  (53 / 6) 

  Այլ նա առաւել սքանչելի, զի զայսչափ օգտութեանցն պատճառ ոչ դժուարին, 

այլ դիւրագոյն եւ կարելի ի յարուցանել:  (232 / 7) 

  Բայց սակայն թէպէտ եւ այսպիսիք բնաւորեցան ի յերկրի ախորժակք, այլ ոչ 

անյուսացեալք երբէք յիւրաքանչիւրն լինին օգտութենէ, բայց միանգամայն 

զանշահն եւ զվնասաբեր յուսահատութիւնն իբր ի վերջ հարկանելով՝ մոռացօնս 

գոգցես զվրիպակն առնելով պատահմունս (226 / 21) 

   որք զբարին մեզ կելոյ մատուցեալ սպասաւորեն օգտութիւնս (54 / 9) 

  Սակայն իմաստաբար տեսողացն ոչ եւս այսպէս, յորժամ ի խոյզ առեալ զ՛ի 

նմա կայսն գտցեն օգտութիւնս, այլ փութացեալ ըստ պատուականութեանն 

զներբողականս հատուցանեն փոխարէնս:  (113 / 29) 
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ՕԴ      - 23 

  Այլ ինքնակամ որպէս թէ զհասարակաց թշնամանել եւ խայտառակել 

կամեցաւ բնութիւն. միանգամայն իսկ թէ եւ զմաքուր աշխարհիս պղծել տարերս 

չար ժահահոտութեամբ մարմնոյ մեռելոյն, որպէս զկենդանականն օդ եւ 

զպայծառ արեգակնայինն ի վերայ հեղեալ ճառագայթս:  (92 / 21) 

  Իցի՞ւ այն բարեբաստութիւն, յորժամ բազմազան անուշահոտ բուսակօք 

զարդարէի իբրեւ զհրաշադիտակն սիրամարգ, սակս որոյ եւ օդ քաղցրաշունչ ի 

ձեռն արեւելեան ցօղոյ, եւ բազմագութ խնամով սնուցանէին զիմ աստիցն 

զարմն, յորժամ ճառագայթքն յելս առաւօտուն հարթածաւալ տարածանէին, եւ 

ես քաջուղէշ բուսակօք հրճուէի:  (244 / 6) 

  Իսկ սա, զի յայսցանէ եւ ոչ մի ինչ ճշմարտապէս ի մէջ բերէ, երեւի թէ 

զամենեւին անյայտութեանն յօդէ առասպելաբանութիւն:  (61 / 22) 

  Անհատ սիրելութեանն յօդիւ զմիոջէս միաւորեալք յառաջագոյն 

խոստովանեալք՝ հայրաբար խնամածուքն, եւ միահամուռ վայելիւք 

սքանչելագունի:  (177 / 27) 

  Յորում բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ վարեցեալ, միշտ անբնակ 

իմն եւ աղիտագործ սարասիւ լցեալ տեսանի եւ ոչ զմի ինչ վայելչականն իրաց 

փութայ կատարել գործս:  (136 / 5) 

  Ի սմանէ եւ ընդարձակութիւն առատամիտ իմաստիցն դադարելոցն յինքեան 

զեղեալ հետեզօտել մտաւոր հայեցմամբ շարժմունս օդոյ եւ զտեղափոխութիւնս 

աստեղաց եւ նմանողօք սոցուն, ի ստանալն ի հանճար՝ պաշտպանեալքն ի 

սմանէ:  (171 / 9) 

  Եւ զայս ոչ ի խորհուրդս միայն, այլ փութան գործով կրթել զզեղխ հմտութիւն 

արհեստին, վասն որոյ տալով զանձինս իբր զկենդանի յածունս ի տապանի, 

նային բբջջին յարաժամ ձգմամբ չուանացն փոփոխել զառագաստն ըստ 

ընթացից օդոյն, եւ շրջշրջել զնաւս փոքրագոյն թեւոցն երասանակօք, եւ 

հատանել զարահետ ճանապարհ ի նշմարանս աստեղացն, ընդ որ 

խելացնորեալք անձանձրոյթ պշնուն զբոլոր գիշերս զօրէն յիմարելոց, եւ 

ճանաչել զխորուտս չուանօք խարսխացն ընկեցմանն փորձին:  (149 / 2) 

  Ընդէ՞ր փոխանակ քաղցրաշունչ օդոյս՝ զնշխար ժանտահոտութեան սփռես 

ի վերայ իմ:  (243 / 17) 

  Իսկ ապա որ հնազանդութիւն առ ամենասուրբ Աստուծոյ ասացեալ բերեն 

կամսն, յամենայն խոստովանեալ բարոութիւնսն լիով ահա եւ անկարօտ 

վայելեն. առողջ՝ նախ եւ առաջին անձին բարեկենդանութեամբ, ընդ նմին եւ 

թաթաւուչք համբակօք, ընչիւք փարթամագոյն, ներքոյ զարդարեալ բնաւ 
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քաջափառութեամբ, եւ արտաքոյ բարեխառն օդովք, եւ տարեւորականաց 

զանազան լցեալ պտղովք:  (52 / 9) 

  Ուստի բազում անգամ վթարեալ ի դառանշունչ օդոց թշուառացուցանէ 

զերկրագործսն եւ զկնի բազում երկոցն արձակէ յիւրմէ ունայնս:  (144 / 13) 

  Քանզի գարնանայինս ի ջերմագոյնն կանխաւ հասեալ տեղիս, 

բարեխառնութիւն բերեալ օդոց, որով մերժեալ զախտիցն փարատեցուցանէ 

ծնունդս, եւ այնպէս առողջն լցեալ խորհրդով՝ հանճարեղ զմարդկայինս գործէ 

բնութիւն:  (166 / 24) 

  Եւ զայն ոչ ի միում ժամու զօրէն այլոց նահատակաց, եւ ոչ ընդ միում 

դարձեալ հոմասեռ ումեք դիմաց, եւ կամ ընդ բազմաց, այլ յարաժամ ահա եւ ընդ 

երկուս բռնագոյնս եւ անպարտելի տարերս օդոց եւ ջուրց, որոց մրցմունք 

դժնդակագոյնք են քան զամենայն նահատակութեանցն հանդէսս՝ ըստ 

ասացելումն եւ մրցանակքն բազմազանք եւ պատուականագոյնք, որովք 

մեծապէս պսակեն զյաղթողս, եւ առաւել արիացուցանէ:  (235 / 18) 

  Անդ, ուր պայծառութիւն շատութեան պտղոցն է իբր ինքնաբերս իմն, եւ 

գրեթէ անխոնջ պահելով զմշակացն մանկունս ի 

բարեխառնութենէ օդոցն, որովք ցուցանի ուռճացեալ առ ի զանազանս 

բուսուցանել ծաղիկս, եւ զանուշահոտ բուրաստանիցն հարկանելով 

վայելչութիւնս:  (96 / 31) 

  Վասն որոյ զլեռնային եւ զդաշտային զդառնաշունչ օդոցն բռնութիւն փութայ 

ցածուցանել եւզնոսա բարեխառնելով քաղցր անձրեւօք լրացուցանէ, եւ 

զծովային մրրկացն ալէկոծութիւն լուծանել, եւ ի խռովութեան գործել խոր 

խաղաղութիւն:  (110 / 11) 

  Եւ թերեւս զձմեռայինն, այլ եւ սա անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց 

վշտացուցանէ զամենայն, իսկ սա բարեխառնութեամբ սփոփեալ 

զօրացուցանէ:  (112 / 31) 

  Բայց առաւել եւս տարածեալ կբնի յիւրանման զնստագոյն եւ յոյժ խորին 

վայրս երկրի, որ անչափ ջերմութեամբ տապախառն օդոցն հոծեալ տաքին եւ 

զանկշիռ անզուգութեանցն տանին պարսաւանս, յորմէ իբր յապականող կիզողէ 

չժուժացեալ ի բաց փախչին կենդանիք յամառնայինսն, եւ սա անցեալ մնաց ի 

մէջ անտանելի խորշակայեղց աղիտից եւ իբր չտաժանող վշտամբեր յարկածէ 

շամբիցն կրէ զտարակոյսս եւ ամենայն ուրեք որպէս ասացաւ առաւելութեամբ 

տարերացդ վտանգի, որք իբրեւ զչար սերմն եւ զմոլութեան բոյս՝ փութան 

ապականել:  (142 / 20) 

  Վասն որոյ ի հարկէ զեղխեն, ըստ տեղեացն եւ օդոցն փոփոխման խաբեալք, 

եւ պատուհաս տանին զյանցանացն՝ զանբերութեանն դառնագոյն 

հարուած:  (143 / 29) 
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  Եւ յառաջ քան այլովք վշտօք, զոր մատուցանէ մերձաւորացն, ահագին 

դժուարապատահութեան դիմացն տեսլեամբ պակուցանէ եւ անդադար 

բերմամբ բռնութեան յորձանիցն կոծէ յամենայն կողմանց, եւ ի ստորուստ զօրէն 

անհիմն տան անկայ սասանմամբ տատանէ. եւ ի վերուստ 

բռնութեամբ օդոցն իբր զանյարկս վտանգէ, եւ զմիտս անդադար գոչմամբ ձային 

սահանացն խռովեցուցանէ, եւ զտիրագոյն անդամոցն գլուխ չարահոտութեամբ 

աղտաղտին ջրոց թմբրեցուցանէ, եւ այսպէս ասացելովք թշուառութեամբք եւ այլ 

ամենազան աղիտիւք տառապեցուցանէ զանձինս բնակչացն:  (148 / 12) 

  Իսկ միւսոյս՝ նմին իրի խոյս տուեալ ի հիւսիսային կողմանցն, որ 

խստաշունչ օդոցն բոնութիւն հաշել զբնակիչսն զօրանայ, ընտրեաց 

զարժանաւորսն, իւր ունել վայր՝ զբարեխառնագոյն յերկաքանչիւրոց ծայրիցն 

առաւելութենէ, յանխափան գոլ տարածումն տնկելոյն գոյացեալ:  (179 / 18) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 21) 

  Ուստի նաւաստին արիացեալ՝ զնաւն ձգէ ի խորագոյն ծովոն եւ 

մեքենայաւոր արհեստիւն իմաստութեան զնաւին ուղեգնացութիւն եւ 

զվաճառաշահութիւն գործէ եւ արիութեամբ՝ զբռնութիւն գործեաց 

եւ զօդոցն բերման:  (111 / 8) 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 27) 

  Զոր եւ սա ուսեալ ախորժակ ստանայ, զհօրն նմանութիւն բերէ առ այլս եւ 

յամենայն տեղիս, ուր եւ ընթանայ արեգական եւ սփռին օդք, փութայ եւ ինքն 

հասանել, զի մի ոք կարօտ եւ թերրի գտցի յիւրոց բարեխառն պարգեւացն, այլ 

ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբք:  (110 / 3) 

  

ՕԴԱԳՆԱՑ     - 6 

  Այլ երագութեամբն ինձ թուի եւ քան զբոլոր օդագնաց կենդանեացդ երամս 

յառաջատեալ իւրովն գերազանցէ թռչմամբ, յորժամ թեւացեալ սլանայ 

երագաշարժ թեթեւութեամբն առաւելու զբազմօքն անցանել քաջ ի բաց:  (121 / 8) 

  Բայց երկրորդս անըմբռնելի դրժող խայթոցի մահուան եղեալ, ցորքան 

ժամանակս կրեաց զի վայրաբեր նիւթն՝ միշտ անշարժ խորհրդով 

դաստիարակեաց ըստ լաւին, զկնի 
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որոյ վեհագոյն շարժմամբն, որպէս եւ ասացաւ, փոխանակ ի հասարակաց 

ստորնայնոց մայրս դառնալոյ ի ցնծալի կայանն օդագնաց լինելով 

ամբարեցաւ:  (159 / 3) 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս (213 / 21) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց, 

որպէս տիրաբար գոգցես ընդդէմ կացեալ գերակալ բարձրութեամբն, եւ ի վերայ 

ծայրիցն զօրէն պատնիշի փուշս շուրջ զպտղովն արկեալ, որպէս զի 

անկռուելի օդագնացացն դարանակալութեան պահեսցի:  (181 / 29) 

մինչ յամենայն ի ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն 

հնարաւոր տիրեալ մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ 

զանազան որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ, իբրու եւ ոչ փոքր 

ինչ զնոցայն հմարելով չարութիւն, որոյ աղագաւ հանապազ գեր ի վերոյ 

լինելով՝ մալեալ հնազանդեցուցանէ:  (56 / 20) 

  Տինա, եւ օդագնացիցդ երամք ժրացեալք անդադար վարին յանցնիւր գործս 

եւ բնական ունակութեամբ արհեստից շինեն զբոյնսն:  (111 / 16) 

  

ՕԴԱՅԻՆ        - 1 

  Որսորդականս իրի ախորժակ յոյժ փութայ զվայելուչ հանդիսիցն 

նահատակութիւնս միշտ յերիս յայսոսիկ բաժանեալ գոյացութիւնս 

բնաւորականապէս կատարել՝ ի ցամաքայինս եւ յօդագնացս եւ ի ջրային 

լուղակս, որոց պէտք են երկաքանչիւրոցն՝ օդայնոց եւ ջրայնոց, հնարիցն եւեթ 

իմաստութեան, եւ զանազան հմտօրէն մենքենաւոր գործւեացն:  (213 / 22) 

  

ՕԴԱՊԱՐ       - 1 

  Ձայն աւետաւոր հրատարակէր առ մետասան երամս օդապարիցն (248 / 7) 

  

ՕԴԱԳՆԱՑ     - 1 
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  Սոքա եւ առաւելութեամբն երկոքին վայելզականք երեւին տեսանել՝ 

յղփացեալ գոգցես իբրու ընչից իմն մեծութեամբ փարթամագոյն. առաջինն՝ 

ազգի ազգի բուսոցն յոլովութիւն եւ զծաղկաց եւս եւ զզանազան տնկախիտ 

ծառոցն ունելով բառացութիւն եւ զբազմածին հոյլս կենդանեաց եւ զանթիւ 

երամս թոչնոց, զլուղակացն եւ զօդագնացից, եւ որոց ոչ գոյ բաւ, պարունակելով 

յինքեան:  (167 / 25) 

  

ՕԴԱՅԻՆ        - 1 

  ինքն բարեխառնութեամբ նորոգէ իբրեւ զերկրորդ պատճառաց՝ զլեռնայինն 

ծաղկազգեստ հովիտս բարձանց, եւ զդաշտային հասկահասուն եւ զծառափթիթ 

անդաստանս, եւ զծովայինն խաղաղացեալ վայելուչ դէմս, նոյնօրինակ 

եւ զօդայինն արփամերձ ըղձալի տեղիս (109 / 12) 

  

ՕԹԵՎԱՆ       - 5 

  Բարեհամբաւ բարգաւաճանծք հայրապետիս աստ բաւական զմիտս 

աստուածասիրացն զարթուցանել ի խրախամիտ զուարճացումն եւ 

հանդերձելոցն վստահանալ ի հանգստարան եւ անճառ 

վայելմանն օթեվան:  (158 / 21) 

  Իսկ նաւարկութիւն եւ ոչ մի յասացելոցս խառնեալ ունի մխիթարութիւն 

յիւրն տարակոյս. ոչ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարհորդացն դիւրութիւն, 

եւ ոչ զխրախութիւն օթեվանաց եւ զգիշերային հանգիստս, եւ ոչ զաւազակացն 

աներկեղութիւն խաղաղութեան:  (147 / 22) 

  Արդ՝ այլքն ամենայն, որ վարին յաշխարհի իրք, եթէ ոմանք սուղ եւ ոմանք 

յոքն ունին զվշտալի տրտմութեանն տեսակս, ընդ նմին խառնեալ բերեն եւ 

զմխիթարութիւն բարեացն հեշտութեան. զինուորութիւն՝ զաստիանդի 

պատերազմին հանգիստ եւ ճոխութիւն ի հրապարակս, եւ շինողութիւն՝ 

զաւազակացն աներկեղութիւն եւ գիշերային անհոգ հանգիստ, եւ 

ճանապարհորդութիւն երկրի՝ զհաստատուն եւ զերեւելի ճանապարահացն 

դիւրութիւն եւ սփոփանս օթեվանացն խրախութեան (147 / 18) 

  յաղագս որոյ ոչ հետեւակ քայլափոխութեամբ երկարաձիգ ճանապարհաց 

աշխատէ զմարմինս, եւ ոչ բեռնակիր անասնովք զբազում 

ժամանակաց օթեվանս, զոր գործէ ծախ ընչից:  (237 / 9) 

  Քանզի ոչ է ընդ անբաւութիւն անհուն եւ կամ լայնատարած խորոց ծովու 

ճանապարհորդել, եւ ոչ ընդ ցամաք բազում օթեվանօք ի հեռաստանս ուրեք 

հատանել անցանել (227 / 10) 
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ՕԺԱՆԴԱԿ     - 1 

  Եւ արդ ժամանակք, որ այսպէս յամենայն կողմանց պատարեալ բարեօք եւ 

սուղ երեւեալ զանազանին յիւրեանց, եւ ճշմարտապէս միմեանց 

եւ օժանդակք՝ եւ մարդկան եւ անասնոց, եւ միանգամայն իսկ 

բարեխախտութեանց պատճառս ասել զսոսա եւ բարեկեցութեան՝ սիւն եւ 

հաստատութիւն լինելով աշխարհի:  (168 / 32) 

  

ՕԺԱՆԴԱԿԵԱԼ          -4 

  Եւս զի անկ իւրումն բնութեանն բաւականապէս օժանդակեալ՝ անձին հերիք 

զուժոյն դնելով պնդութիւն:  (121 / 4) 

  Այլ ի մէջ մատչելով աստանծր զզուգապատիւ բաժանումն 

արդարութեան՝ օժանդակեալ կանգնէ յառաւելութիւն:  (163 / 6) 

  Զօրաւորագոյն եւս օժանդակեալս հաւատով բառնալ զհանգստաբեր բեռն ի 

վերայ ուսոց իբր ի հասակի երիտասարդութեան յանդւոյ զդիեցիկ որթն, եւ 

հեշտալոյ խրախճանութեանն ճաշակումն:  (156 / 16) 

  Եւ որք յայսոսիկ վարէին ընչիւք ըստ կարգի իւրաքանչիւր պիտոյից, ոչ եւս 

որպէս թէ վարկեալ ինքեանց համարէին ծախս, զօրաւորագունիցն յաւէտ 

ընձեռել շահս, յորժամ միայն ի խորին խաղաղութեան եւ եթ զինքեանս 

տեսանէին լեալս, եւ յանընդոստ յապահովութեան, աներկեւղ՝ ի քաղաքացն 

յանառիկ յուսալով յամրութիւն, օժանդակեալք յաւետագոյն եւ զօրացն 

բազմութենէ:  (80 / 9) 

  

ՕԺԱՆԴԱԿԵՄ           - 3 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք 

(94 / 8) 

  վասն զի փոփոխէ զլքումն գետնաքարշ աշխատութեանն եւ այնպէս 

վերամբարձեալ հանգստեամբ օժանդակէ անուանի նահատակացն եւ յամբողջ 

յաղթութեանն տալ խրախուսանս:  (177 / 12) 

  Քանզի ի բանական արուեստիցն փոյթս պարապելոցն, իբրու յորդորական 

իմն օգնական, զանլոյս աղջամուղջ գիշերոյն գրեթէ անստուեր միջօրեայ 

գործելով, օժանդակէ զարգացուցանել զհանճարեղ խորագիտութեանցն 

հասմունս:  (181 / 11) 
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ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  Քանզի թէպէտ ինքն ըստ ինքեան փանաքի եւ տկար զօրութեամբ, սակայն 

մեծանձանցն սովաւ կարէ յաղթօղ լինել եւ զօրաւորագունիցն, մինչ յամենայն ի 

ներքոյ իւրոյն արկանել ձեռին. օդագնացիցդ՝ ի ձեռն հնարաւոր տիրեալ 

մենքենայից, այլ եւ դժնդակագոյն ցամաքայնոց գազանացդ՝ զանազան 

որոգաթիւք եւ պէսպէս զինուցն օժանդակութեամբ  (56 / 22) 

  Բայց որ բնաւ եւս մեծ, պաշտպանեալք օժանդակութեամբք զօրավարացն 

հանճարայեղց վարեցեալ խորհրդով:  (80 / 11) 

  Եւ արդ զի՞նչ եւս այլ յարմարագոյն վայելչութեամբ, եւ միայն կարգաւոր՝ 

մարթիցի օժանդակութիւն գեր ստորակայ զայս բանականացս պարգեւեալ 

շնորհ, քանզի ո՞ւմ ումեք ոչ յայտնագոյն այս ցուցանի:  (45 / 24) 

  Իսկ արդ՝ յորժամ այսպէս մայրաքաղաք աղիտից եւ անմասն ի 

պատշաճագունէն՝ չարահամբաւ եւ դառնաթոյնս անուանեցաւ տեղի. եւ իբր 

կարի ինչ զպանծանաց եւ փափագման արժանի, զպախարակելին հակառակ 

գովելոյն բնաւորեցոյց յինքեան պակասութիւն. ոչ զկերակրանացն, եւ ոչ 

զպատսպարանն լինելոյ, եւ ոչ զայլ եւս վայելչականացն՝ ի կենդանիս եւ ի բոյսս 

մատուցանել բարւոք օժանդակութիւն եւ ի վերայ այսոցիկ սրամէտ եւս 

զսառամանեացն բռնութիւն առ ըմբռնեալսն հասուցանէ յապականութեան 

արկածս (141 / 5) 

  

ՕԾԵԱԼ          - 1 

  Իսկ միւսոյս՝ ճիշեալն ի դուրս լուծիչ աշխատութեանցն եւ զօրացուցիչ 

ձիթոյն բնութիւն օծեալ մարզէ զըմբիշսն աներկիւղս ի գուպարս ատենիցն 

արիացուցանելով, նոյի օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ 

զնահատակսն ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ 

փառաւորագոյնս եւ անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս 

յաղթանակօքն:  (181 / 32) 

  

ՕՁ      - 1 

  Անօգնական մարմին, անընկերելի անձն դրժող օգնականաւ՝ զպատրանս ի 

վեր քան զճշմարտութիւն կարծելով ըստ որոգայթադիր 

խորամանկ օձին վարդապետութեան, (240 / 6) 



4353 
 

  

ՕՁՈՐՈՎԱՅՆ            - 1 

  Բայց որ առ վախճանեալսն նմանապէս լեալ օձորովայն գայ ի 

վրէժխնդրութիւն բարուք, թուի թէ եւ ոչ միոյ իրիք ներողութեան հանդիպել 

կարասցէ բաղբաղանօք:  (89 / 31) 

  

ՕՃԱՌ - 6 

  Եւ նովիմբ առ արժանաւորսն վարել իմաստաբար, որ է արդարեւ 

մայրաքաղաք խորին խաղաղութեան եւ օճառ անբաւ բարութեան:  (48 / 33) 

  Եւ թերեւս յիրաւի յաղագս պատուկանագունին այնորիկ, որ ոչ միայն 

մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով պահէ ի խորին 

խաղաղաութեան, այլեւ հոգւորին յաւէտ եւս օճառ բարեպաշտութեան 

մատուցանէ այսպիսի բանիւ:  (230 / 6) 

  Եւ ոչ զմի ինչ յասացեալ ախորժակացն ստանալով ի յօճառ բարեկեցութեան, 

այլ անասնաբարոյք լինելով դատարկութեամբն եւ անգործութեամբ, գձուձ աւ 

տխրալից կարօտանօք զկենցաղս անցուցանեն:  (58 / 23) 

  Եւ զզօրութիւն՝ ոչ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս եւ կամ 

յըմբշամրցութիւնս կրթեն, ուր մարզեալ՝ օճառիւք հանգստիցն ստանան 

զօրութիւն (149 / 31) 

  Յիրաւի ուրեմն այսքանեօք կենացն օճառիւք վայելչագունիւս ստուգեսցին 

սիրողք՝ վերամբարձեալքն քան զկարիս կարօտութեանն  (172 / 19) 

  Բայց եւ ի գլխաւոր կացուրդս եւ ի խումբս երեւելի մարդկան օճառք են 

խորին խաղաղութեան, եւ միանգամայն երջանիկ քաջափառութեանց:  (34 / 24) 

  

ՕՆ ԱՆԴՐ       - 1 

  Բայց օն անդր ի բաց թողեալ զանբանիցն՝ զտնկոցն ասացից բնական 

շարժմունս, որք զձմերայնոյն մերկանալով տխրութիւնս՝ յաւէտ գեղեցկութեամբ 

յօրինին:  (111 / 21) 

  

ՕՇԱՏԵԼ        - 1 
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  Յաղագս որոյ առաւել պարտ եւ արժան է զայրանալ. եւ մանաւանդ եւ 

զգործեցեալսն եւս յիշելով զոր ի դմանէ լինէին վրէժք՝ զարտասուս մարցն ի 

վերայ արկեալ մանկանց վասն տարաժամ անջատման յիրերաց, նմանապէս եւ 

զամուսնացն, հրկիզութիւնս տանց, եւ զկործանումն բերձակատար պարսպաց 

եւ զայլ ազգի ազգի եւ թշուառութեամբ լցեալ մահս, զայն որ ի գերութենէ 

հասանէր բովանդակ ընդ միտ է հարկանել եւ վայելուչ զանձեռնընտել չար 

գազանիդ օշատել մասունս մարմնոյ:  (84 / 2) 

  

ՕՇՈՏԵԼ        - 1 

  Վասն որոյ եւ զկենացն եւս հանդիպեսցուք ասել ժամանակ, թէ յերկայն եւ թէ 

ի սուղ աւարտեալ յանկիցի, միշտ թշուառայեղց տաժանութեամբ եւ ծիւրական 

ախտիւք պաշարեալ, դեղոց եւ արիւնահոսն օշոտելոց կարօտանայ առ ի 

հմտագոյն ընդունել բժշկաց (134 / 9) 

  

ՕՏԱՐ - 18 

  Սակայն առոյգ եւ ողջամիտ ծերունին հնագիտագոյն իմաստութեամբն ոչ 

երբէք եւս եւ լսելոյ զայս ահա արժան համարէր, այլ գործով իրացն հանդիպել եւ 

ամենեւին իսկ օտար:  (70 / 17) 

  Եւ յայնմանէ ապա օտար գտանին ի դառնութենէն, որ պատճառքն են 

անարութեան, եւ հուպ ի քաղցրագոյն լինել բարս, ոչ ընդ ումեք բերելով 

սրտմտութիւն, այլ անցեալ յատուկ զհանդարտն սիրեաց վարել 

կենակցութեամբ:  (122 / 12) 

  Եթէ ի գաւառէ հալածական յամենալից բարութեամբ պաշտպանեցելոյ, եւ 

եթէ ի վայելչական ծնողացն եւ ընտրելոց 

նախահարցն օտար այլանդակութեամբն աննման, տարագիր ի ժառանգութենէ 

եւ յառաքինութենէ, եւ եթէ յեւս վեհագոյն պատուիրանացն ի բաց մերժեալ, հէք 

եւ թշուառական ի կենդանութեանն եւ ի մահուանն:  (129 / 25) 

Այլ մի եւ այս չարագոյն վրդվելով վարան դարձեալ, եւ արտատեղի 

տարակոյսք աղիտից, որ ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով 

զրպարտեալ կամ, եւ ամենեւին ոչ ունիս ուրեք ապաստանել յանապատիս եւ 

օգնական զոք իմումս պաճարել վտանգի:  (189 / 11) 

Որ բազում կարեօք պատանդեալ՝ անբաւ դարմանոց կարօտի յիւր պէտս, 

յորս եւ փորձին իսկ ընդունել սնունդ ի ձեռաց երկրագործացն, եւ սաստիկ 

աշխատութեամբ տաժանէ ի բրելն եւ ի բաժակելն, զաւելորդ ուղէշս յապաւել 
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եւ զօտար բոյսս խլել զ՛ի գետնանախանձութենէն ի վեր ամբառնալ եւ ջուրբ 

արբուցանել եւ զայլ ամենայն տանել տոյժս:  (143 / 15) 

  Եւ զի յայսմանէ պարապով քննութենէ ասացելոցս ամենեցուն եւ զանազան 

զբօսանօք երկոցն, եւ երկիւղիւ՝ առաջիկայ արհաւրացն վտանգի խափանեալ 

արգելու զիւրսն ոչ միայն յօտար անկողնակցաց ի վաւաշոտական 

իգամոլութենէն, բայց ի հարազատն ամուսնաց. ի բաց վարեալ տանի ի խառնից 

հեշտ ցանկութենէն եւ գրեթէ որպէս անմարմին զօրութեանցն 

հաւասարեցուցանէ ի պարկեշտանալ՝ զողջախոհութեանն հաստատելով 

սահմանի:  (234 / 30) 

  Նախ եւ առաջին անքատացեալք հարկաւորացն՝ սովով ծնկին եւ 

ցրտաբեկութեամբ, եւ թափառականք ի բնակութեանցն հեռանալով, զտաժանելի 

ծառայութիւնն՝ օտարացն հարկանեն ստրկութիւնս:  (46 / 12) 

  Այլ ոչ թողացուցանէ աւարել օտարացն եւ նմանողս զիւր 

քաջապտղութիւնն  (182 / 11) 

  Ո՞ ոք էր, որ յայն մտաբերէր անհամբոյր չարութիւն եւ 

զօրէր զօտարացն անգամ տեսանել գիշատեալ զմարմինն, թող թէ զիւրն զծնողի՝ 

ըստ բնական սովորութեան գթոյն զյոյժ զսոսկալի եւ զդժուարադէպն՝ իբր 

զհեշտալի առաջի զհայրենեանն անդամոցն տեսանեն չարաչար կոտորումն եւ 

անխնայաբար յանծանօթին մատնեալ ձեռս:  (70 / 7) 

ոչ կարէին բացափայլ երեւութիւն ընտրել զիւրեացն եւ զօտարացն  (203 / 21) 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  Ոչ ուրեք երկբայելով ընդ վայր զատուց՛ մամբ յօտարն առնեն տեղիս 

բնակելոյ ի դրժանացն կասկածել երկիւղից, այլ հանդերձ ծննդովքն յանդիման 

ստացողին յողան, նխորամանկաբար կամօք ցանկորդեալ առ նոսա ունել 

միաբանութիւն:  (122 / 19) 

  Այլ եւ անկարելի եւս էր առն օտարի զմեծապատիւ դշխոյն, թէ եւ 

Կանտողէսն կամէր, մերկ ի հանդերձիցն տեսանել, զայնչափ 

նախազգուշութեանց ի մէջ եղելոց, եւ յառագաստափակ գահոյիցն, եւ ի 

բազմութենէ ջահիցն լուցելոց, եւ միանգամայն պահպանելով ներքինեաց եւ 

նաժտաց յամրածածուկ սենեակս:  (64 / 13) 

եւ զայս դաւ ոչ միայն առ օտարս, այլ բազում անգամ եւ առ իրեարս 

մատուցանեն գործակիցքն չարեաց  (149 / 19) 
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  Տի՛ նա, ապագովելի իրս ոչ միայն առ օտարս եւ առ ընկերս զայս մատոյց 

չարիս, այլեւ զանձինս հրամայեաց ատել եւ թողուլ անտածս:  (149 / 22) 

  եւ մահաշունչ ատելութեամբ վարեն զօտարս եւ զընտանիս (151 / 11) 

  Կամակիցս մտերիմ ծերունոյս ի մարդկանէ ըստ իւրում ժամանակին երեւի 

նուազագոյն եւ սակաւք ոմանք ի փառաւորագունիցս եւ յայլոցն եւ ոչ բնաւ ոք, 

վասնզի անծանօթք բարեպարիշտ հաւատոյն եղեալք են նմին իրի օտարք ի 

սիրելութենէ ընտրելոյս գտան:  (158 / 8) 

  

ՕՏԱՐԱԶԳԻ  - 2 

  Ահա եւ պանծալի գեղեցկութիւն 

հայրապետիս յօտարազգեացն սքանչացմանէ լսելի եղեալ դրուատեցաւ 

(155 / 30) 

  Գտանի ի նոսա եւ ողջախոհութեան իմն կրօնաւորութիւն, այնու զի ոչ 

անկարգաբար ինչ յօտարազգիսն առնեն զխառնիցն յարձակումն, այլ միայն 

յիւրում համանմանին դեգերեալ՝ զհաւասարութեանցն բերեն զաւանդս:  (122 / 4) 

  

ՕՏԱՐԱԿԵՐՊ           - 1 

  Ոյք կարի յոյժ ժանտատեսիլ գունով զմարդկային տեսակիս նմանութիւն 

սոսկ դրիւ մարմնոցն մասանց եւեթ ունէին, այլ այլով կազմուածքովն՝ զինուցն 

կամ զհանդերձիցն մեծ միջոցաւ օտարակերպք էին ի բնաւ ազգաց:  (211 / 25) 

  

ՕՏԱՐԱՇԽԱՐՀԵԱՅ - 1 

  եւ լեռնային եւ դաշտային եւ գետեզերաց, եւ բազում նշանաւոր վայրաց եւ 

զքանչելի իրաց, եւ զհարստակող ըմբիշս ետես ի մարտս նահատակութեան 

մրցման ի բացարձակ օտարաշխարհեայ քաղաքաց (236 / 32) 

  

ՕՏԱՐԱՑԵԱԼ - 1 

  Ապա ուրեմն եւ ոչ ոք իսկ արտաքոյ փափագելւոյս 

յանկութեան օտարացեալ ի ջերմեռանդն կամակցութենէն երեւեսցի:  (178 / 2) 
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ՕՏԱՐՈՏԻ     - 1 

  Ոչ ահա անմասն յայսպիսի շքեղ տեսլենէ եւ աշխատասէրքն թէպէտ եւ 

անմերձենալիս զինքեանս յարտաքուստ օտարոտի պատմուճանս արասցեն, 

սակայն բնութեանն քաջաբոյս զարգացումն զուարթս եւ զարմանալիս տեսողաց 

զնոսա երեւեցուցեալ յարմարէ:  (161 / 18) 

  

ՕՏԱՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ            - 1 

  Ախորժակ հայրապետիս խնդալից կամօք մշակելի ի հանդերձեալսն 

հասարակաբար ամենեցուն ծանօթիցն եւ հեռաւորաց 

առատաբար զօտարասիրութեանն հատուցմանս:  (155 / 12) 

  

ՕՐ      - 11 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ 

աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս 

ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  Եւ զայն ոչ եւեթ յատուկ մերձաւորագոյնք կատարեն մարդիկ սիրոյն լեալ 

հեղձամղձուկ, այլ եւ ոխք լուծեալ թշնամի ատելեացն արտասուեն այն օր՝ ըստ 

բնութեանն շարժեցեալք դիւրաւ ի գեղձումն:  (90 / 19) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  Զոր եւ ծանուցեալ հաւաստի դիտաւորութեամբ ամենատեսին, սակայն եւ 

այն օր խնամարկելով արգելոյր զառաւել քան զարժանն զհամարձակութիւն՝ 

աստուածաբար զգուշացուցանելովն ի բաց դնել երկայնամտութեամբ 

զմարդկօրէն յոխորտութիւնն, եւ ուսոյց առնուլ զհեզ նուաստութեանն 

պատուիրան եւ այնպէս մինչդեռ կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն 

զհարազատ սիրոյն ցուցանել օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք 

ելանել զզուգակցօքն, նորին աղագաւ աւասիկ քան զամենեսին իջի խոնարհ՝ 

գայթակղութեամբս:  (196 / 24) 
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  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 31) 

  Այսպէս աստուածային Դաւիթ արիացեալ, զանարդիլն յոյժ զօրութեամբ 

Գողիաթ կործանէր, եւ զնորունն վանելով զօր, ինքեան հնազանդեցուցանէր 

ցեղին զամենայն ցանկալիս գաւառացն:  (40 / 9) 

  եւ զի՞ եւս մի ընդ միոջէ թուեցից. բոլորովին իսկ այսպիսի 

սքանչելագործութիւնք օր քան զօր նորոգելով՝ ի միտսն զարգացուցանէի 

զջերմեռանդ սէրն ընդ անբաւ բարեացն պարգեւողին իմոյ Քրիստոսի:  (196 / 19) 

  Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ 

աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս 

ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  

ՕՐԷՆ/Ք/   -  45 

  Վասն որոյ ընդ այսքանեաց գործող նորագոյն լեալ վրիժուց, թէ եւ բիւր հնար 

դմա եոյր անգամ մեռանել, նուազեալ ամենայն գտանէր իրօք վասն զարդարակն 

հատուցանելոյ վարկ, բայց սակայն զմիդ՝ երագագոյն եւ նորանշան ինչ օրէն է 

մահու կարկառելոյ պատուհաս:  (92 / 26) 

  Քանզի յարազուարճ պայծառութեամբն եւ քաղցրաճաշակ պտղովն զմի եւ 

զնոյն եկեալ առ սա բերէ զուգութիւն, իսկ ըստ պէսպէս բժշկութեանցն, որում 

իւրաքանչիւր ուրուք ի սմանէ կատարին պէտս եւ կամ ըստ այլումն, որ ի 

տէրունեանն տաճարի գործէ միջօրեայ լուսաւորութիւն, բոլորովին իսկ անգամ 

եւ բանիւ երբէք չէ օրէն ընդ գերազանցելումս կացուցանել հաւասար:  (108 / 2) 

  Իսկոյն առեալ ի բաց զերծանելով համանման իւրոյինն ներգոյից, 

բացադրելով օրէն հոմազին արտայայտէր զրապանծ խրոխտանս 

պերճացելոյն:  (248 / 27) 

  Այլ եւ զորս միանգամ հնազանդեցուցեալսն անկանէին ի ծառայութիւն, եւ 

կամ թէ ոյք ինքնակամ իսկ ի նոցայն լինէին օգնականութիւնս, որպէս օրէնս իմն 

գոգցես բնականս զայս դնելով (38 / 26) 
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  Եւ իբր օրէնս իմն ամենեցուն հաստատագոյն զինուորականացն 

զօրութեանց միշտ թողլով՝ զառ ի զէնսն բերել ասացին պարապ, աճեցուցանելով 

զնահատակութիւնս:  (40 / 17) 

  Արդ գիտելով զայս, յարմարագոյն լիցի սքանչանալ եւ գովել զմեծն եւ 

հռչակաւոր Հոմերոս, որ այնչափ իմն յօրացեալ գիտութեամբ՝ մինչեւ կարի 

քաջառաքինաբար կանոնս դնելով եւ օրէնս, ուսոյց լսողաց հաւանութիւն բերել 

մարդկայինս ազին առ արարչական զօրութիւն(53 / 1) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, զի 

զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 8) 

  Այլեւ ունի օրէնս իմն ստացեալ յինքեան այսգունակ բնականապէս կարգօք 

միայն առանձինն, որով հանապազ յիւրումն վարի կեանս՝ գեր ի վերոյ քան 

զամենայն հաւուց առեալ սովորութիւն:  (120 / 25) 

  Այլ նմանութեամբ խորամանկ դրժողի որպէս օրէնս ինչ հաստատունս եւ 

հաճոյս զխաբէութեանն ցանկորդելով յինքեան եւ զնոյն գոգցես զօրէն 

բանաւորացս վարժի իմն հրահանգի զանօրէնութեանցն ցոյցս:  (137 / 7) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց, զսպանութեանն 

եւ զգողութեան, զաւազակութեան եւ զզրկութեան եւ զայլ ամենադաւ 

չարեաց  (149 / 12) 

  Եւ հաւասարապէս յօժարութեամբ յայնժամ ապա ի խոր խաղաղութենէն 

յաւէտ եւ զմերսն ծաղկեցուսցուք օրէնս՝ հանդերձ քաղաքօքն, եդեալ 

նուիրեսցուք ոչ այնոցիկ զյաղթութեանն պարս զինուց եւ կազմութեանց մերոց 

առաւել քան թէ ստացողին բոլորեցուն:  (192 / 23) 

  Արդ զայս գիտակցեալ՝ բարեխոհ նախնիքն հոգ խնամոյ վերակացութեան 

այսմ փորձեցան տանել եւ յարմարական կանոնաւ զօրէնս ամուսնութեանն 

փութացան կազմել (72 / 14) 

  Զկնի այնորիկ թէպէտ եւ զուգեաց իւր ամուսին ոչ յաղագս հեշտ 

ցանկութեան մանաւանդ, քան թէ զօրէնս բնութեանն լնլով, եւ հարազատն 

զաւակի յառաջ խաղացումն առնել. մինչեւ երկուց լինէր որդւոց, եւ ապա 

թողեալ ի բաց միայն աստուածայնոյն պարապէր բանի անսխալ 

կարծեօք:  (100 / 15) 

  Եւ ի գովելն՝ պարտ եւ արժան է նախաշաւիղ առնել ըստ տեղւոյ 

պատճառին, ապա դնել զազգն, եւ զնոյն բաժանել ի գաւառս եւ ի նախածնողս եւ 

ի հարս, ապա զսնունդն, եւ բաժանել յուսումն եւ ի վարժս եւ յօրէնս:  (95 / 14) 
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  Իսկ արդ՝ յաղագս վտանգի վնասուց արդեօք ո՞չ ճանապարհորդեսցուք 

յերկրի, եւ ո՞չ յամուսնութեանն եկեսցուք յօրէնս, եւ ո՞չ դարձեալ զինուորեսցուք 

ընդդէմ թշնամեաց, եւ ո՞չ այլ ինչ ըստ աշխարհիս վարեսցուք արհեստս. եւ 

զիա՞րդ կարասցեն կալ հաստատուն կարգք կենցաղոյս, եւ կամ ո՞րպէս 

յաշխարհիս վայելեսցուք բարութիւն:  (236 / 16) 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 32) 

Եւ մանաւանդ զքաղաքավարութեանն օրինի եթէ ոք համազուգել կամեսցի 

հաւասարապս բաղդատութեամբ, անկշռելի սմա ի դասս քաղաքավարացն 

ամենեւին ոք գտցի պարադիտեալ:  (45 / 6) 

  թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն նազելով տեղւոջ ըստ 

բարեկամութեան օրինի:  (103 / 3) 

ոյք էին պատրաստք եւ պնդակազմք ըստ ամենայնի 

պատերազմողացն օրինի (203 / 12) 

  Նոյն դարձեալ եւ ի նմանէ ի յաղթողէն ծանօթանայր պատուասիրական 

փոխանորդութեամբ տասանորդութիւնն ըստ համակամութեան օրինի (204 / 16) 

  Եւ հասեալ մերձ ի բանակս թշնամեացն, անդէն վաղվաղակի յերիս առաջս 

բաժանէին ըստ օրինի գեղեցիկն հրամանի եւ շուրջ կացեալք իբրու ընդ նա 

նայելով՝ ի նմին ժամու խորտակէին զամանսն (212 / 20) 

եւ կէսք առ ի զյոլովութիւն շահից օրինին աննենգ հասարակութեամբ 

բաժանելոյ նմանապէս ուրախութեամբ ուրախանային կացուցանելով 

տօնական խնճոյս:  (204 / 22) 

  Այլ նա աստուստ եւ քաղաքացն յօրինին կաճառք, եւ միանգամայն իսկ 

յաւետագոյն խմբեալ երջանկութիւնք. եթէ տանց շինութիւն, եւ 

եթէ օրինաց բարեկարգ յարմարութիւնք, եւ կամ թագաւորաց խրոխտալի 

պատիւք, եւ իշխանացն սակեալ վճարմունք հարկաց, բազում եւ այլ եւս անթիւ 

աջողութիւնք կենաց, որք ի սմանէն լեալս ոք ասելով ոչ վրիպեսցէ ի 

ճշմարտութենէն:  (41 / 32) 

  այլ վաղուց կարգեցելոց իրաւացի օրինաց արբանեակք լինիք:  (74 / 32) 

  Այլ քաջապէս եւ զայս զականեցէք հզօրքդ, զի իրաւացի օրինաց վարիչք 

լինել ոչ պարսաւանս բերէ, այլ գովութիւն:  (78 / 18) 

  Եւ դուք ոչ նորագործ իրաց մարդասպանութեան հաւակ լինիք այժմ, թէ 

կասկածէք, այլ հին օրինաց սովորութեան հետեւիք (78 / 20) 
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եւ քաջապէս որոշելով յայլոց՝ պարապեն իւրաքանչիւր ամուսին զուգակցացն 

լինել մտահաճոյ, որով քաջասնութիւնք ապա մանկանց յաւետանան եւ 

բարեկարգ շինութիւն տանց եւ յաստուածայինն օրինաց:  (230 / 26) 

եւ լի բոլոր համարձակութեամբ, յօրինաց եւս զերկաքանչիւրսն ունիք  (89 / 2) 

  Ոչ զերկիւղ նախանձայոյզ քինու սեղեխապանութեան առնն յիշեցեալ, եւ 

զամօթ լուտալի ձաղանաց հասարակիս, եւ ոչ զձեր 

իրաւացի օրինացդ դատաստան, այլ զամենայն քամահաբար ի բաց 

առընկեցեալ՝ դարանէր յայնժամ զպղծութիւնս կատարել:  (73 / 7) 

  Ընդ որով ծերատածութիւնքն աճեն, եւ խաղաղ մանկասնութիւնքն 

զարգանան, եւ հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին եւ որ 

այլ եւս ինչ աստուածային օրինացն են հաճոյք ի պատերազմողացն կատարին 

ձեռաց:  (117 / 19) 

  Որ եւս սաստիկ տաժանէ դժնդակութեամբն բնական չար օրինացն, ոյց 

խտրանօք կարի ռշդութեամբ վարի եւ ոչ ընդունի դոյզն կանխագոյն կամ 

անագան զտածսն (143 / 22) 

  Այլեւ զլուտալի պիղծ օրինացն աւանդս աւանդեալ մատոյց (149 / 10) 

  որք զկնի մահուն ոչ պատանաց եւ թաղման հոգ տանին 

ըստ օրինացն բնութեան. այլ բարձեալ վիժեն զմարմինս նոցա կերակուր 

գազանաց՝ զօրէն մեռելոտի անասնոց:  (151 / 27) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, եւ 

էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 11) 

  Այլ դուք զյառաջու դորա զգործեցեալսն յիշեցէք, զառն զրկանսն ի սիրելի 

ամուսնոյն, զտանն ի բարեփառութենէն զդերեւումն, զծերոց եւ զմանկանց 

անտածութիւն, զհասարակիս վնաս, զօրինացն քամահանս եւ զայլ ամենայն 

դժնդակութիւնս (74 / 26) 

եւ այնպէս անխնայ ի դուրս զզէն եւ զաւար նոցին առեալ բերիցեն, հրձիգ 

առնելով զգաւառս նոցա, քանդել զքաղաքս, ի ծառայութիւն վարել զազգն, եւ 

համաջինջ ի միջոյ զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն:  (192 / 21) 

յաղագս ամենաբարւոքն եւ լի բոլոր զգաստ մտերմութեամբ 

վարել օրինօք:  (90 / 24) 
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  Այլ նա թողեալ զայսոսիկ, առ սակաւ սակաւ ի մեծն երթիցուք գովութիւնս, 

քննելով թէ որո՞վք արդեօք վարեցաւ օրինօք:  (98 / 31) 

  զի հաւատարմացեալ կամաւորութեամբ եւ օրինօք՝ զկարծրատուր եւ 

զանվթարելին հաստատեալ ունի յինքեան բնութիւն:  (105 / 3) 

  Որ ըստ նմին կարգի իմն գոգցես թէ օրինօք վարին բնաւորապէս սարասեալ 

յանձինս, միշտ զխաղաղութեան միայն մատակարարել բարութիւն քաղաքաց եւ 

գաւառաց եւ համօրէն իսկ բոլոր ազանց, որոց միանգամ պաշտպանն 

հանդերձին լինել, զնորին եւ ամրաբնակ յիւրեանց պահեն հովանւոջ:  (115 / 30) 

  իբրեւ գեղեցիկ իմն կարգեալ այնու վարի օրինօք:  (120 / 32) 

  Եւ ի հետ այսր ամենայնի որում պարտ եւ արժանն էր մովսէսականն 

վարել օրինօք, փոխանակ այնորիկ իբրեւ գրաւորական կտակաւ վարեցաւ 

անօրէնութեամբ ընդդէմ նորայն հրամանաց:  (126 / 9) 

  Յաղագս որոյ իբր օրինօք իմն բնաւորականօք յոխորտացեալ ցուցանի 

զխրոխտ եւ զյեղուզակ բարուցն ունելով ամբարհաւաճութիւն (132 / 4) 

  Յիրաւի ապա օրինօք լիցի ներբողաբանել զսա (238 / 11) 

  Եւ այսպէս ի ծովու եւ ի ցամաքի շահել իւրովք բարեխառնութեամբքն եւ 

բնական օրինօքն վարել  (110 / 16) 

  

ՕՐԷՆՍԴԻՐ   - 1 

օրէնսդիր արժանաւոր ամենեցուն կացուցանէր մարդկան:  (41 / 10) 

  եւ այսպէս յամենայն ժամ առ նոյն ինքն կատարեալ օրէնսդիրն հայելով 

զգուշաբար՝ անհաղորդելի մնացի ի ճաշակմանէն աներեւութացեալ չարին 

միշտ վայելչացեալ մանաւանդ շնորհիւ գլխաւորագունին երանութեանցն՝ 

անձնիշխան կամօքն ազատանալ ի բռնադատողական հարկաւորութենէն, 

լինելով աստուածանման:  (187 / 5) 

  Նա՝ այժմ որ երբեմն մեծի թագաւորին անուանեցաւ կարապետ, եկեալ 

հանգիտապատիւ այսոքիւք ցուցցի օրէնսդրին Մովսէսի:  (102 / 26) 
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ՕՐԷՆՍԴՐՈՒԹԻՒՆ   - 1 

  Յորմէ ի լիագոյն իմաստութենէն վայելելով յայտնի բոլորեցուն կարգաւ մի 

ըստ միոջէ զաշխարհարարութեանն պատմէր գործ, միանգամայն 

եւ զօրէնսդրութեանն իսկ՝ ի հինգն շարադասէր գիրս:  (100 / 7) 

  

ՕՐԸՍՏՕՐԷ,  ՕՐ ԸՍՏ ՕՐԷ           -   6 

  Զի հայրենի ստացուածովքն ամբողջանալով՝ բազմանան օրըստօրէ յառաւել 

փարթամութիւնս անցանել:  (117 / 22) 

  Տի նա, եւ այլ եւս ի ճոխագոյն քաղաքացեացն մարդկանէ. որ արդարեւ զօրէն 

ծնողաց իսկ բերեն առ գեղեցիկ թռչունս գութ, զբունոյն առնելով յարմարութիւնս 

ի վայելչական սրահս, եւ ի բարձրաշէն կանգնեալ աշտարակս, եւ այնպէս 

զատուցեալ որոշեն յատկապէս ի սաստիկ գթոցն յամենայն թռչնոց, անդադար 

խնամելով միշտ եւ դարմանելով այնքան, մինչ զի գրգեաւ փափկասուն 

հեշտանաց ի բնակութեան օրըստօրէ գեղեցիկ յօրինուածովն, ըստ նմին ձեւոյ եւ 

զախորժակն ընկալեալ:  (120 / 18) 

  Քանզի քաջայայտ ամենեցուն, զի զյառաջագոյն յապահովագրութեամբ 

յանգահացեալսն յորժամ ընդ իւրով քաղցր ըմբռմամբն արկցէ, անդրէն քննողս 

եւ զնախահոգակս դիտելոյ զօրըստօրէ զաստանօր կենացն պէտս պատրաստէ 

նախակարգաւ եւ խելամուտ հմտութեամբ զտնօրէնութեանն տեսչութիւն 

յարդարել, որպէս զի ներքնոցն քաջայարմար իմաստութեամբ ուղղեցելոց, 

դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբն:  (223 / 21) 

Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ 

աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս 

ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  Ուստի քաջայայտ է զ՛ի սկզբան ի վերայ խրախամիտ զուարճմանն 

հաստատեցելոյ, այնուհետեւ օր ըստ օրէ զարգանալ անտրտում 

զուարճութեանն հրճուանօք եւ յեւսն առաջիկայսն երեւեսցին, մանաւանդ 

յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի, եւ ըստ 

համակամ հաճոյից ամուսնին, ո՞ ոչ գիտէ՝ զի ժամ քան զժամ այնպիսեացն 

նորոգին ամենահեշտ բարեմտութեանն կիրք:  (225 / 31) 

Վասն զի ո՞ ասասցէ ոչ գիտել, զի որք ի զէնս են հրահանգեալ, եւ միշտ 

նոքիմբք ի դէմս թշնամեաց յառաջանան նահատակութեամբ, ստոյգ 

աճեցունս օր ըստ օրէ գործելով զբարեփառութեանցն իշխանութիւն, այլ եւս 
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ընդարձակս եւս եւ անոլորտս զիւրեանցն յիրեցուցանեն սահմանս 

կոչեցեալ:  (39 / 11) 

  

ՕՐԻՆ - 2 

  Եւ նա ասէ. «յիւրենէն նոյն օրին, յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (40 / 23) 

  Եւ նորա բայ. «Յիւրեմէն՝ նոյն օրին, իսկ յօտարէն՝ եւ ոչ բնաւ երբէք»:  (41 / 16) 

  

ՕՐԻՆԱԴՐԵԱԼ          - 2 

  Եւ գլուխ առասպելաբանութեանս այս. քանզի սովորութիւն է վեհիցն եւ անդ 

ըստ օրինադրեալ մարդկան, զպոռնկացեալսն եւ զբոլորովին անօրինեալս 

չարաչար տանջանօք բառնալ ի միջոյ եւ ոչ թէ նոցին հրամանօք քաղաքաբնակ 

լինելով եւ կրկնաբախտիկ բախտի եղանել տուիչք:  (67 / 29) 

  այլ եւ ի վաղնջուց իսկ մանաւանդ եթէ օրինադրեալ այս խոստովանի 

բարեփառագոյն հարանցն կազմեալ բեմ:  (88 / 25) 

  

ՕՐԻՆԱԴՐԵԼ - 3 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ, որ բոլորովինն իսկ է բազում պախարականօք 

հայհոյեալ ոչ միայն ի մարդկանէ, այլեւ անարժան եւ աստուածային 

սրբամատոյցն ողջակիզի ի բաց որոշեալ ընկեցիկ լինել օրինադրել մարգարէին 

Մովսէսի:  (134 / 4) 

  Եւ զնոյն օրինադրելով ասէր, «զայդ փարթամն ոչ յաւելցէ, եւ մի աղքատն 

նուազեցուցանել իշխեսցէ»:  (37 / 31) 

  այլ զի բարձեալ ի դէմսն կրէր յայտնապէս ցուցիւք զաստուածայինն զգեցեալ 

ահաւոր փառս՝ օրինադրելով Իսրայէլի (96 / 7) 

  

ՕՐԻՆԱԴՐԵՄ            - 3 

զոր եւ վեհն իսկ ի սկսմանէ աշխարհի օրինադրեաց կանոն  (78 / 21) 
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  Հաստատեցայց ի յոյս կուսածին փրկչին. միաւորեցից զմեղանչական 

մարմինս տէրունական չարչարակցութեանն. գիտեմ զմարդասիրութիւն նորա, 

զոր եւ ինձ օրինադրեաց. «Յորժամ դարձցիս եւ հեծեծեսցես՝ յայնժամ կեցցես, եւ 

գիտասցես, թէ դառնացաւ քեզ զիս թողուլն»:  (242 / 27) 

եւ զայսօրինակ դաստիրակեալ ի խրատ՝ զգաստագոյն 

զնոսին օրինադրէ:  (170 / 16) 

  

ՕՐԻՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ   - 4 

  Արդ՝ այլովքն ամենեքումբք առաքինութեամբք արդեօք կալցի 

զհաւասարութիւնն, բայց միւսովն՝ թէ ոչ է դանդաղելի 

ասել, օրինադրութեամբն, թուի թէ գեր ի վերոյ անցեալ դասեսցի ի բարձրագոյն 

նազելով տեղւոջ ըստ բարեկամութեան օրինի:  (103 / 1) 

  Նախ բնաւորեցաւ իսկ հիմնս օրինադրութեան միշտ ընդ անմոլար վարուցն 

գնացս թեւակոխեալ (155 / 23) 

  բաւականապէս ամենեցուն գրով զգերաշխարհիկն 

ընթեռնոյր օրինադրութիւն աստուածայինն գրեալ մատամբ:  (99 / 8) 

  ո՞րպէս սքանչելի տասնպատգամեան օրինադրութիւն ի ձեռն մեծին 

մարգարէի բովանդակեալ աւարտեցաւ:  (193 / 33) 

  

ՕՐԻՆԱԿ        - 61 

  որ զի յաւէրժ նոքա կարացին իբր օրինակ իմն, անբաղայ ազատութեամբ, ի 

բաց զհոգս ընկենլով աշխարհականս, իմաստասիրականին եւեթ պարապեալ 

տեսութեանց բանի  (31 / 8) 

  վասն զի օրինակ իմն իբր դաշնաւոր ուխտապահութեամբ զմտերմութիւն 

միշտ առ իւրն համանմա պահէ զուգակից՝ ի կեանսն համայն եւ զկնի մահուն 

եզոյն ուրուք ի նոցանէ (42 / 27) 

  Զոր օրինակ եւ ի զինուորական նահատակութեանցն, եւ ի նաւաստիկ 

վաճառաշահութեանց դիւրաւ ճանաչի  (46 / 17) 

  Այլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ 

դժնդակագոյն՝ օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ 

ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ 

ցուցանի:  (48 / 9) 
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  Զոր օրինակ եւ ի կարի աղտաժէտսն է տեսանել, զի այնքան չարալլուկ եւ 

վշտացեալ յառաւելութենէ խանդին ցաւոցն, մինչ զի անգամ աղօթիւք եւ 

խնդրուածովք զմահուն բաղձանօք հայցեն հանգիստ:  (50 / 17) 

  եւ մանաւանդ զի եւ գիտացեալ եւս զանբաւ աղքատութեանն աղէտըս, 

ամենեցուն զայս յորդորական ընձեռեաց խրատս, փութալ զիարդ եւ է հնարիւք 

ըստ նորայն զերծանել վտանգս եւ յապահովութեամբ 

խաղաղանալ, օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի:  (51 / 2) 

  Քանզի ո՞վ ոչ զԱստուծոյ անբաւ գիտէ բարերարութեանն նախախնամական 

զօԱյլ նա թէպէտ եւ զերծանիցի, սակայն յոյժ վիրաւորեալ 

դժնդակագոյն՝ օրինակ իմն անկեալ դնէ կիսամահ, եւ թուի թէ հանապազ 

ապագովանաց կորանք անդր եւս աղիտագոյն գեր զմահուն վտանգս բերեալ 

ցուցանի:  (48 / 9) 

բանիւ ասեմ եւ մտօք, անձնիշխան եւ ազատ ունելով յինքեան կամս՝ 

իբր օրինակ իմն թագաւորական պատիւ շնորհելով ի վերայ բոլորն ստորակաց 

լինելութեանցս:  (51 / 30) 

  զոր օրինակ եւ առ երկրաւոր թագաւորս սոյն անցեալ յօրանայ ընդ նոքօք 

հնազանդելոցն:  (52 / 21) 

  Զոր օրինակ եւ նաւաստին հմուտ տեղեկութեամբն զի վերայ լոյծ մկանացն 

ճանապարհորդելով մեծագոյն տառիդ, ուստի եւ յոյժ չքնազագիւտն հասանէ 

շահից:  (57 / 9) 

  Վասն զի թէ նմանեաւ իւիք գործեցեալ լինէին կախարդութեանցն իրք, 

արդեօք պատրեալ հաւանէին, բայց անբանիւն՝ որ զինչ ինչ զճշմարտութեանցն 

յարդարէր օրինակ առ մեծապատիւ թագաւորն:  (70 / 5) 

  եւ օրինակ իմն ի մերս հեղեղաբար հոսեաց գաւառ:  (79 / 19) 

  եւ ապա յայնցանէ իբրու օրինակ իմն քայլափոխութեամբ ի կատարելագոյնս 

գալ յայս մտաբերելով չարութիւն, բոլորումն զայս ի վերայ դնելով 

աւարտ:  (83 / 15) 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր, տեղի եւ ոչ փոքր 

ինչ ներելոյ թողեալ եւ պատկառանաց:  (86 / 18) 

  օրինակ իմն ընդդէմ առաջիկայ անցիւքն երեսանակոծեալք՝ տեսողք 

միանգամայն եւ լսողք, քաջայայտ ամենայն իրօք է, զի նոյնքան բարեսէր եւ 

ազնուականագոյն մարդկան ի կատարելում արդարագործութեանն 

հաստատուն եղիցին անձինք, որով եւ բովանդակ իսկ ի խաղաղութեան անցեալ 

մնասցէ աշխարհ:  (88 / 18) 
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  Վասն զի զոր օրինակ առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ 

խաղաղասիրաց, նոյնգունակ եւ սոցայցն հակառակի անխնայ արարողացն չար, 

կարի ի ճահ է եւ իրաւացի հատուցանել մրցանակ:  (88 / 27) 

  Որով աղագաւ օրինակ իմն ոտնափոխութեամբ գնացեալ, մինչ զի ի 

ծայրագոյնն ժամանեալ հասաւ չարիս, զի ի վերջոյս երթեալ այժմ զօրէն չար 

գազանի կրեսցէ սատակումն:  (93 / 1) 

  Այլ վասն այնորիկ եւ օրէնս օժանդակեցին ձեռն տուեալ աստուածայինք, 

զի զոր օրինակ պսակի արժանի զյոյժ լաւագոյնսն առնիցէք ի մարդկանէ, նովին 

ձեւով եւ զանուղայսն՝ պատժի եւ մահու պատուհասի:  (94 / 9) 

  Դոյն օրինակ եւ ծնողքն սորա թէպէտ եւ յառաջագոյն ոչինչ նշանաւորք ի 

տեսականն ազգի, բայց սակայն ի վայելչականին ծնանել, իբրեւ յոյժ 

հռչակաւորք եւ բարեհամբաւք ամենայնիւ յերկոտասանն անուանեցան ցեղս՝ 

հանդերձ որոշեալ պատուականագոյն տոհմիւն Ղեւեայ:  (97 / 15) 

  Այլովք եւ ոչ միով, բայց միայն հայրապետացն առաքինութեամբ, զորս իբր 

առաջի աչաց ունելով զնոցա նահատակութեանցն բարեպաշտութիւնսն 

ընթեռնոյր յորդորելով եւ առ յինքենէ եւս ի նոյնն յաւելոյր, լինելով եւ 

այլոց օրինակ բարեաց:  (99 / 2) 

  Նոյն օրինակ եւ հասակին ճանաչի մեծութեամբ (120 / 33) 

  Նոյն օրինակ գիտելի է զսորա եւ զառաւել դժնդակութիւն սննդեանն որ 

զօրէն ցոլացեալ բոյոյ անյագաբար զերկաքանչիւրոցն փաղաղէ դարմանս 

որովայնամոլ շուայտութեամբ:  (131 / 19) 

  Նոյն օրինակ եւ ելք վախճանի սորա ոչ եւս առ ի պէտս դարմանոյ մարդկան 

մատուցանէին երբէք, այլ արտաքս ընկեցեալ լինի կերակուր շանց եւ շաղղակեր 

թռչնոց:  (134 / 14) 

  Արագաշարժ միս ի բոլոր բարեացն յորդորմունս, որպէս կանխելն ընդ 

առաւօտն՝ եւ զմիամօրն ի մեծին օրինակ ընծայել փութով 

պատարագին  (156 / 8) 

  Սորին քաջապինդ նահատակի հանճարեղ խոհականութիւն յայտ նախ ի 

գիտելոյն զչափ տկար եւ հողեղէն բնութեանս մերոյ, զիջանէր խելամուտ 

խորհրդիւ ի համեմատելն զինքն ընդ անճառելոյն, եւ երկրորդ՝ յառաջագոյն 

իմաստութեամբ խրատել զամուսինն առ ի զգուշութեանն իւրոյ ամբողջ 

պահապանութիւն, եւ զայս օրինակ յամենայնի վարեցեալ կատարելական 

իմաստիցն առաջնորդութեամբ:  (156 / 24) 

  Իսկ ապա զաւետեացն սան ընդունելողս եւ ողջախոհ այսու, զի թէպէտ եւ 

դժուարաժուժելի վտանգ անզաւակութեանն շտապեալ 
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կշտամբէր, օրինակ իմն ադամանդեայ կարծութեամբ սպառազինեալ՝ անհոլով 

ի հեշտութիւնսն միտելոյ յամրանայր եւ միայն յորդորմամբ ամուսնին ի պէտս 

որդեծնութեանն վարեցեալ, եւ անդրէն ի նոյն ողջամիտ մաքրութիւն 

ամփոփեալ:  (157 / 3) 

  Այլեւ երկրորդս՝ մեծս եւ ահաւորս զտեսանելեացն ունելով զուարթագին 

հայեցուածս եւ օրինակ իմն իբրեւ զթագաւորական թագ զգերակայ 

բարձրութեամբ զդիր եղջերադեղ վրիժակացն:  (176 / 2) 

  Մատուցանելով առաջնումս զախորժելի իւր զառատապէս զարբուցումն 

ջրոց, որպէս զի զայս օրինակ սնուցանելոյն պատրաստեցի եւ ամբողջ 

զարգացման չափ:  (179 / 29) 

  Յաղագս որոյ համբարձեալ օրինակ իմն վարժող զարմանալի ձիթենոյս 

տունկ կրթել զգործօնեայսն անտարակուսելի դիւրութեամբ յուսումն 

շահաւոր  (180 / 3) 

  Իսկ նոյն օրինակ կերակրելով եւ յարդարէ յաղթութեամբ լի եւ զնահատակսն 

ի հանդեսիցն հասուցանել ի մրցանակս եւ միշտ փառաւորագոյնս եւ 

անպարտելիս զնոսա ցուցանէ պատուեալս յաղթանակօքն:  (182 / 1) 

  Եւ օրինակ զգուշալի զկնի եղելոցն մարդկան, առ ի վարժել զլաւագմյն 

ուսումն վարդապետութեան՝ զի եղիցին պատրաստք ի յառաջադեմս ընթացեալ 

ընթացս առաքինութեան, անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց:  (188 / 9) 

  Եւ այսպէս օրինակ իմն առաջնորդ հալածչացն առաքելականն պարու 

լինելով՝ յամենայն ժամ ջանայի աղարտել զճշմարտութեանն զարգացումն 

(194 / 4) 

  Քանզի ահա անկար օրինակ մեծի բարւոյ անսխալ հաւատոյն, եւ 

յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ, շարժիմ ի բարձր աստիճանէ 

կատարելութեանն՝ յամենեւին ի ստորին եւ ի վերջին խոնարհումն մինչ զի ոչ ի 

մասնաւոր յանցանաց իմեքէ յաղթահարիմ խանդախանս առ սերձաւորն 

նիւթելով, եւ ոչ ի մարմնաւոր կարեաց իմեքէ յեղում ի վրիպանս, այլ բովանդակ 

բաժանումն ի կենացն աղբերէ ել, եւ խոտարումն ի ճշմարիտ ճանապարհէն ինձ 

առաջի անկեալ կատարի:  (194 / 29) 

  մինչեւ համարձակեցայ առնուլ օրինակ իմն որպէս ընդ հաստատուն ընդ 

յատակ ճանապարհորդել ընդ անկայուն եւ շարժուն երբեմն բնութիւն ջրոյն, որ 

ի ծովուն:  (196 / 12) 

կամէի անհաւան վիճաբանութեամբն զհարազատ սիրոյն 

ցուցանել օրինակ եւ գերազանցութեամբ զամենեքումբք ելանել 

զզուգակցօքն  (196 / 29) 
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  Ըստ նմին օրինակ եւ նա ցուցից մեծապէս հնազանդութիւն (198 / 28) 

  Ոյք եւ բնակեալք էին օրինակ իմն իբրու յանքոյթ հանգստարանի  (202 / 29) 

  Եւ զայս օրինակ ամենաչարչարողին համօրէն վանումն, որք թէեւ փութային 

ընդ կրուկ անդրէն դառնալ, սակայն ոչ կարէին, այլ սասանեալք կորեան եւ 

իսրայէլացւոցն գլխովին կատարեալ փրկութիւն:  (208 / 3)     

Վասն զի այլ ոմն նմին դարձեալ հակառակ, նոյն օրինակ նահատակ 

յարուցեալ յերջանիկ տեսական տոհմէ, տեսանէի զի համբառնայր հատուածեալ 

ի գնդէն մանուկ տիովք եւ յոյժ գեղեցիկ եւ ի վերայ բարեձեւութեան դիմացն 

ծաղկեալ շնորհ առաքինութեանն եւ զինեալ ընդդէմ այլազգւոյն գնայր 

ախոյեան:  (209 / 30) 

  Ոմանք բնաւորականք յինքեանց երգեցող երաժշտականութեամբն, եւ կէսք ի 

թեթեւաշարժ թռելոցն՝ հանէին օրինակ իմն հաշտալուր բարբառս:  (218 / 2) 

  Եւ այսպէս առաւել քան բանիւ ընդ նոյն ինքն իրս աշխարհավարութեանն 

անցանելով փորձիւ, գերազանցել օրինակ իմն զփութացելովք ի բանի 

դեգերմունս պարապել, գրեթէ եւ զգլխաւորագունօքն իսկ իմաստասիրական 

բաւականութեամբ:  (223 / 31) 

  Ըստ որում զայսոսիկ առաջի եդեալ, ժեմ է այսուհետեւ եւ օգտակարագոյն 

յոյժ ըստ երկուց օրինակաց զանձեռնընտել վայրագիդ ի բոլոր մասանց 

վարկանել զի բաց ի կենցաղոյս խզումն, այսպիսի ինչ:  (88 / 15) 

  Առ որորվ իմանալի է, զի ի միոջէս կատարի գեղեցիկ քաջարութիւնն 

դարձեալ ըստ երկուց օրինակաց՝ գետնագնացացն յանդգնաբար յարձակմանց 

(181 / 26) 

  Ըստ որում ապա եւ տիրել վայրացն, թերեւս բոլորեցուն իցէ ծանօթագոյն, զի 

ոչ հաստատեալ ինչ բերեալ լինին նշանօք, ոչ փոսիւք ինչ փորելիվւք, կամ 

հողաբլուրս յերկրէ յարուցանելով, եւ ոչ արձանս ի քարանց կանգնելով, եւ ոչ 

բնաւ այլով ինչ սոցին օրինակաւ (39 / 17) 

  Եւ այսու օրինակաւ զթշուառայեղց է տեսանել վատափառութիւն 

ընդհանուր համբաւեալ (133 / 33) 

  ո՞րպիսի օրինակաւ արդեօք զնորունն հնարեսցի բերել լսողացն 

հաւաստութիւն:  (138 / 24) 

  Այլեւ զնա ոչ ամենայն մասամբք, այլ միայն մահուն օրինակաւ (152 / 2) 

  Հաւասարապէս եւ միւս նախահարբ մօտակոր ճառեցելովս առ սա, 

պաշտպանեալ բարձրացոյց անստգտանելի օրինակաւ զանունն նուաստ եւ 
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աներեւելի ծնողաց, հռչակեցուցանելով ի վերայ իւր զդեր ի վերոյն քան չբնաւ 

անուն զյառաջաձայնեալն ի սմա այր Աստուծոյ:  (155 / 6) 

Ըստ սմին օրինակաւ եւ ի միւսէս տեսանի՝ պայծառանալն առագաստիցն 

սպիտակութեամբ եւ գեղեցկակարգ նաւացն յօրինմամբք եւ որքան այլ եւս ի 

նմա բնական բոլորակաձեւութեամբն բարեզարդութիւն վայելչանաց:  (170 / 22) 

  եւ կամ որո՞վ օրինակաւ յեւս առաջիկայսն գանձել ժառանգութեանցն 

պատրաստութիւնս:  (223 / 28) 

  Ըստ նմին օրինակի եւ ոմն ամէնիմաստուն արտաբերեաց բանիւ, 

զհաւատարիմ բարեկամս դեղ ասելով կենաց:  (35 / 16) 

  Եւ զի այս այսպէս հաստատութեամբ խոստովանեալ կայ եւս առաջի ի վեր 

բերել զսորա զփարթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն, որ ոչ միայն 

ըստ միում իմիք օրինակի նմանութեամբ անկարօտ հաճելի իրիք շահից լեալ 

պիտանացու ստացողացն, այլ բոլորովին իսկ ինքն հանդերձ վայելչացեալ 

սաղարթիւքն եւ պտղով յընդունելութիւն մատուցեալ կրել հանապազ 

զապաստանացելոցն խումբս ի քաջաբաստիկն ունի երանութեանն:  (107 / 1) 

  Ըստ սմին օրինակի եւ համազոյգս, եթէ ընձեռեսցի ի ձեռս հմուտ 

վարժողացն, յոլովիւք խոհեմաբար զիւրսն ցուցանէ ի ճահ արուեստ պատշաճ 

զօրէն մտաւորի եւ առ կամս ուղղողին զիւրահաւան ելով յարժանաւոր 

յառաջելն եւ ի հեշտական դադարմանն, ապա եթէ վնասակար խամութեամբն 

դերեւեսցի, յիշխանսն քան եթէ յիշխեցեալսն երթիցէ 

մեղադրութիւնն:  (176 / 30)       

Յորմէ ամենեւին վրիպեալն գտաւ, եւ եղեւ ոչ ըստ այնմ օրինակի, այլ որպէս 

տեսանիս՝ լուծեալ ի վայր յինէն ի մանկագունէս, զոր յառաջագոյնն ելից քինու, 

եւ այժմ անկեալ կայ ծաղր եւ երեւոյթ ձեւով:  (192 / 12) 

  Սակայն ոչ փոքր ինչ ըստ այնմ օրինակի եւ ես, էր ինչ որում յառաջագոյն 

իսկ յաստուածային օրինացն լսող եղեալ ասացելոցն զծերունոյն վճարմանց, եւ 

էր զի պատահեաց երբեմն եւ տեսող եւս քաջամարտիկ նորայն լինել 

նահատակութեան ըստ կենդանագրութեան իմն ճշգրտապէս նմանութեամբ 

յօրինուածոյ:  (202 / 10) 

  Ցոյց ոմանց ահա զերկուցն լռեցից ասել զկերպարանս զգեստուցն եւ զինուց, 

եւ զմիոյն՝ զմադիանացւոցն ըստ հանդիպելոյն օրինակի սկսայց երգել 

անվայելչական պատմութիւն:  (211 / 21) 

  Բայց ոչ զպարս աստեղաց եւ եթ խուզելով, եւ զլեզուսն՝ զգիտութիւն 

նշանակացն, այլեւ սա զբնութիւն օդոցն փոխէ՝ ի ջերինս, եւ անդուստ ի վիշտս 

ամպրոպաց. ըստ նմին օրինակի դարձեալ եւ զաստեղացն յածմունս ըստ 

ժամանակի տեղեացն ի տեղիս:  (234 / 22) 
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  Այլ ոչ փոքր եւ յարդարութեանն պարծի մասին այսորիկ աղագաւ. վասն զի 

ո՞վ ոչ գիտէ, որպէս ասացին, ըստ նմին օրինակի, թէ ահիւ հանդերձելոցն եւ 

յանիրաւ զրկութեանց եւ գողութեանց եւ ի նոցին համանման չարեաց եւ լոկ 

փութացուցանէ կրթել ի հանդէս շահից արանցն վաստակոց, եւ անտի դարձեալ 

վասն շահիցն եւ անձանց փրկութեան հարկեցուցանէ գալ եւ յուխտիցն 

պաղատանս առ նախախնամողն ամենեցուն Աստուած:  (235 / 4) 

  Որպէս զի միս ի բազմաց նորա իմաստասիրութեանց առաջի ահա եդեալ, 

պատուականագոյն վարկանիմ զվարդապետութեան նորա օրինակս. անցցուք 

զհրաշալի գործոյն տեսանել երեւումն. զոր ամենեցուն ի խրատ յայտ է, եւ ի 

զգուշութիւն ծանուցեալ. եւ են բացայիշեցեալքն այս ինչ:  (31 / 26) 

  Յաղագս որոյ յառաջաբան տեղի ոչ ունի, այլ զյառաջաբանին 

ստեղծանեմք զօրինակս հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս:  (71 / 9) 

  Եւ ամենեքեան օրինակք՝ բաղդատութեան գովել արժանաւոր առնեն, 

մանաւանդ որք զփոքունսն առ մեծամեծս մերձ դիցեն. վասն զի արագագոյն 

ճարտասանի պէտս ունի առ այսպիսոյս ձեռնարկութեան արուեստ:  (153 / 19) 

  

ՕՐԻՆԱԿԵԱԼ - 1 

  Սոյնպէս եւ օրինակեալք են սնական սովորութեամբք, առաջինս՝ 

զհամատարածն բարեխառնել օդս եւ անդուստ զառողջագործ յամենեսեան 

զեղուցանել խնամ:  (165 / 26) 

  

ՕՐԻՆԱԿ   ԻՄՆ  - տե՛ս   ՕՐԻՆԱԿ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 

  

ՕՐԻՆԱՏՈՒ   - 1 

  Քանզի եւ օրէնք իսկ զայս հրամայեալ քարոզեցին՝ չարաց դատաստան, եւ 

նախախնամող օրինատուին սոյն այս է հաճոյ՝ խզել զչարս եւ զհասարակս 

զսոյն սիրէ հանապազ կատարեալ դատաստան:  (74 / 33) 

  

ՕՐԻՆԱՒՈՐ    - 14 

  Զի մեծամեծար եւ պայծառագոյն հանդերձիւք զվախճանեալսն ի մէնջ 

բարեքաշկապէս զարդարանօք պատեմք, թէպէտ եւ ոչ ինչ առ ի շահ նոցա 
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գործեցեալն լինի, համայն վասն բնական սովորութեանն՝ միանգամայն եւ 

զհարազատ գծոյն հատուցանեմք զհուսկ յետին աւուր պատի, 

արժանի օրինաւոր թաղմանն առնել եւ պատանաց:  (90 / 14) 

  զի եւ յառաջիկայսն նոյնք օրինաւոր կրօնք զկնի եղելոցն մարդկան գրովք 

դրոշմեալք նկարագրեցան:  (155 / 25) 

  Յորոց յայտ է ընտանի քաջուսումնութիւն 

բնաւորեալ օրինաւոր նախադասելումս խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք 

առնել զհամարձակագոյն զշահաւետականսն:  (175 / 14) 

  Իսկ ի նորուն գահակիցս օրինաւոր կարգ հեզագնաց հանդարտութեամբ 

անկեալ ի յինքեան զխաղաղասէր հանգստեամբն յապահով կայանան:  (175 / 17) 

  Անփոփոխելի կարգաւ հաստատեալ ի սմին մանաւանդ քաղցրահամ 

ունակութեանն բնական հիւթ, քան ի բնաւ ազգաց 

բերս օրինաւոր աւանդ:  (180 / 14) 

  Տի նա, ես ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն 

պահպանական աւանդ ի ձեռն փայտին գիտութեանց գիտելոյ զբարի եւ 

զչար  (187 / 3) 

  Սակայն ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ի վերոյ պատուով 

իբրու բանաւոր իսկ որոշեցաւ ազգի յաղագս ունելոյ զհանգէտ 

օգտակարութեանն օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ի նոյնութեան 

զուգեցելոցն առնել  (223 / 8) 

  Նաեւ նոյն իսկ ըստ օրինաւոր հրամանի պատուական անկողնեացն 

միաւորութիւն. (224 / 9) 

  Իսկ արդ իր, որ այսպէս ստոյգ եւ ի կարգաւոր քննութենէ բարիս գտաւ 

բոլորովին յառաջադաս, եւ ընտրելագոյն կատարելութեանցն շտեմարան, եւ 

պատկառելի ծերատածութեանն խնամոյ պատսպարան, արծարծիչ բարեկարգ 

շինութեան եւ յապահովացեալ բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից եւ 

պարծանօք լցելոց, առաջնորդ օրինաւոր կատարմանն վստահանալի 

բարեյուսութեամբ:  (229 / 9) 

  Եւս՝ ի դատողականն ատենի ըստ ներագրելոցն օրինաւոր կրօնից 

արտադատել զիրախոյզն խնդիր, ի պատիւ նախաթոռոցն 

յաջորդեսցիս:  (247 / 25) 

զի նստէին զօրինաւոր արկեալ զարքունեացն առնուլ զսակ (220 / 16) 

  Գտանին եւ վատնողք հակառակորդացն՝ գնացեալք ի շաւիղս 

ուղիղս օրինաւորին. (161 / 10) 
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  Այլ դուք զայն ունիք իշխանութիւն կամակարապէս, զոր ի վաղնջուց 

նախահարցն իսկ է, զիրաւախոհս կացուցանել բեմ, վասն բոլորից 

ընդ օրինաւորն գնալ պողոտայ եւ մի արտատեղի ուրեք զառածել 

խորհրդով  (84 / 25) 

  Նոյն եւ ահա որոց հաւացաւն, առաջնորդէ ի վարս օրինաւորս (170 / 9) 

  

ՕՐԻՈՐԴ  - 1 

  իսկ նա միայն առանց ուրուք օգնականի կարաց ի բաց տապալել եւ 

զբռնացեալ հովիւսն հալածել միայնամարտութեամբն եւ օգնէր 

հաճոյացեալ օրիորդացն մադիանացւոց կարող ձեռամբ արբուցանել ջուր 

խաշանցն:  (99 / 29) 

  

ՕՐՀՆԵԱԼ      - 1 

  Յորդորող զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ 

առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ մարդկանէ երեւի ունել այլ հայելով ի յուղիղ 

շաւիղս արդարոյն յիւրումն դարի Նոյի եւ նորին օրհնեալ զաւակի Սեմայ, 

զարգացոյց հետոց զընթացս առաքինութեանն:  (155 / 1) 

  

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ  - 4 

  Ընդ նմին խոստովանելոյ յառաջագոյն առաքինութեանս՝ ազատք եւս ի 

զազրալի եւ ի ծառայական գարշելեացն 

հարկատուութենէ օրհնութեամբ ամուսնացեալքն պահպանին:  (224 / 3) 

ոյք աստուածային օրհնութեամբն ասացելոյ ախորժակիս զհետ անցցեն՝ 

հանդերձ ամենայն անըստգտանելի բարեպաշտութեամբ:  (229 / 13) 

  Աճեսցեն ծնունդք ըստ առաջնակն օրհնութեան, եւ բազմորդութեանն 

աճմամբ հնարեցայց աղաչել զկեցուցանողն երեսս:  (241 / 25) 

  Աւա՜ղ իմում նախէին բաստի, յորժամ օրհնութիւնն Աստուծոյ ի վերայ իմ 

հաստէր, եւ յինէն նուիրատրութիւնք անմահ տեսակին ընձեռէին:  (244 / 10) 

  

ՕՐ ՔԱՆ ԶՕՐ   - տե՛ս ՕՐ գլխաբառի տակ ընդգծվածները 
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ՕՑՏԵԼ  - 1 

  որովք միայն ահաւոր տեսլեամբքն բաւական լինէր զարհուրեցուցանելով 

երկիւղիւ ոչ միայն զդրժող կենդանեացն զդաս զգազանացն արգելլով եւ 

զյարձակումն այլոցն ամենեցունց, այլեւ զնոցին նմանողս վնասաբերս ոմանս 

մարդիկ՝ խափանելով կարճելն ի չարաչարն օցտելոյ զբովանդակութիւն 

բարեացն:  (216 / 28) 

  

ՕՑՏԵՄ          - 2 

  օրինակ իմն չարագոյն գազան ինչ ի վերայ անկեալ օցտէր  (86 / 18) 

  որ ի փախուստ կացուցանելովն զինքն առանց նահատակեցելոցն ախոյանից 

եւ առանց վէր յանձն առնլոյ եւ առանց միոյ իրիք պատճառի համանգամայն 

իւրով անարութեամբն լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն եւ 

այնպէս օցտէր լուծանելով զսիրտս եւ զհամագունդ չարաժողով ինքեան 

բանակի:  (127 / 19) 

  

 


